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يمديت ادلركز:

 بسى اهلل انرمحٍ انرحيى

وذم  ،ذم دمدد ُمستٛمرذم احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمنميٗم٦م  اإلُم٤مُملن اًمؽماث اًمِمٞمٕمل إ

ُمرايمز  إمم اإلؾمالُملًمٚمٕم٤ممل  إيّم٤مًمفوحيت٤مج  ،صٕمدة اًمٕمٚمٛمٞم٦مواأل خمتٚمػ اعمٞم٤مديـ

 .اًم٘م٤مري اًمٙمريؿ إمموُم١مؾمس٤مت شمرقمك هذا اجل٤مٟم٥م وشم٘مقم سمٜمنمه وشمقصٞمٚمف 

ًمٞمػ واًمتقصمٞمؼ واًمٜمنم ذم اًمٜمجػ وُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ اهتؿ ُمريمز اًمٜمجػ االذف ًمٚمت٠م

ذف سمٜمنم اًمؽماث اًمٕمٚمٛمل هلذه اعمديٜم٦م اعمب٤مريم٦م اًمتل ؾم٤ممه٧م ذم اعم٤ميض واحل٤مرض قمغم األ

اعمريمز سمقاؾمٓم٦م  وم٠مطمٞم٤مهرومد اًمٕمٚمقم االٟمس٤مٟمٞم٦م سمٛمختٚمػ اًمٜمٔمري٤مت ؾمقاء ذم شمراصمٝم٤م اعمخٓمقط 

ن يٜمنمه سمِمٙمؾ أوشمراصمٝم٤م احلدي٨م ومح٤مول اعمريمز  ،ٝم٤ماًمتل شمؿ ـمبع ضمزء ُمٜم اعمقؾمققم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 وٟمس٤مل ُمـ اًمب٤مري اًمتقومٞمؼ واًمدقم٤مء سمحسـ اًمٕمٛمؾ. .يمؾ قمٚمؿؾمٚمسٚم٦م قمٚمٛمٞم٦م ذم 

يركز اننجف األشرف 

 نهتأنيف ًانتٌثيك ًاننشر       

 اننجف األشرف  –انعراق   
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 بسى اهلل انرمحٍ انرحيى
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمسالم قمغم حمٛمد وآًمف اًمٓمٞمبلم اًمٓم٤مهريـ واًمٚمٕمٜم٦م 

 ىمٞم٤مم يقم اًمديـ. إممأمجٕملم ُمـ اآلن  اًمدائٛم٦م اعمٖمٚمٔم٦م قمغم اقمدائٝمؿ

  :ُم٤م سمٕمدأ

ب٤مطمث٦م ُمع سمـ هالل اًمٕمؼمشم٤مئل اًمٙمرظمل ، يمتبتف قمٜمدُم٤م وصٚم٧م ذم ُم أمحدومٝمذا سمح٨م ذم 

رواي٦م اسمـ ؾمٜم٤من اًمتل هل قمٛمدة ُم٤م متسؽ هب٤م  إممسمٕمض األظمقة ذم يمت٤مب وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 

ٟمف ىمد وىمع ذم ؾمٜمده٤م أاعمستٕمٛمؾ ذم رومع احلدث، وطمٞم٨م اًم٘م٤مئٚمقن سم٠مٟمف ال جيقز اًمتٓمٝمر سم٤معم٤مء 

ذًمؽ  أضمؾاىمت٣م حت٘مٞمؼ احل٤مل ذم ؾمٜمده٤م سمسط اًمٙمالم ومٞمف ومٛمـ  اًمٕمؼمشم٤مئل سمـ هالل أمحد

 ًمبح٨م قمـ طم٤مًمف ومٙم٤من هذا اًمبح٨م.صٛمٛم٧م قمغم ا

ن يٜمٗمٕمٜمل سمف يقم أو ،ن جيٕمٚمف ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمٝمف اًمٙمريؿأاهلل )شمب٤مرك وشمٕم٤ممم(  ؾم٠ملأو

 شمٕم٤ممم سم٘مٚم٥م ؾمٚمٞمؿ. اهلل شمكأُمـ  إال يٜمٗمع ُم٤مل وال سمٜمقن اًمديـ يقم ال

 .شمٜمبٞمٝم٤متويتْمٛمـ هذا اًمبح٨م ؾمت٦م ومّمقل ومخس٦م 

 .إمج٤مًمٞم٦مؿم٤مرة إاًمبح٨م ًمٜم٘م٤مط اعمٝمٛم٦م اًمتل شمْمٛمٜمٝم٤م سمٕمض ا إمموٟمِمػم ىمبؾ ذًمؽ 
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)بعض اننماط ادليًت انيت تضًنيا انبحث(
 :ؾ طمٞم٤مشمف وُم٤م سمٕمده٤م ىمد ُمرت سمٛمراطمؾسمـ هالل اًمِم٤مُمٚم٦م عمراطم أمحدطمقال أن إ -1

 .ؾمٜمف(32قمٛمره -هـ181)والدشمف   -1

 .ؾمٜمف(01قمٛمره -ؾمٜمف32)قمٛمره   -3

 .ؾمٜمف(70قمٛمره -ؾمٜمف01)قمٛمره   -2

 .ؾمٜمف(81قمٛمره-ؾمٜمف70قمٛمره )  -0

 .ؾمٜمف(85قمٛمره -ؾمٜمف81)قمٛمره   -5

 .ؾمٜمف(87ووم٤مشمف سمٕمٛمر -ؾمٜمف85)قمٛمره   -6

 هجريف( .215ووم٤مة اًمٜم٤مئ٥م اًمث٤مين -هـ367)ووم٤مشمف ؾمٜم٦م   -7

 هجريف( .236ووم٤مة اًمٜم٤مئ٥م اًمث٤مًم٨م -هجريف215)ووم٤مة اًمٜم٤مئ٥م اًمث٤مين   -8

 . ٞم٤مشمف(ذيمرٟم٤مه حت٧م قمٜمقان )ُمراطمؾ طم ٤موذح هذه اعمراطمؾ دمده ذم ُم

ن اًمرواي٦م أ٘متيض ن شمؿ وم٘مد يإ رواه اًمٙمٌم قمٜمف ُمـ ًمٕمقن قمغم ُم٤م إؿمٙم٤ملٟمف يقضمد إ -2

 .ُمقضققمف اًمتل شمْمٛمٜم٧م ًمٕمٜمف

وال شمقضمد  أذرسمٞمج٤من٦م اعم٘مدؾم٦م ذم ن اًم٘م٤مؾمؿ  سمـ اًمٕمالء يم٤من ويمٞمالً ًمٚمٜم٤مطمٞمإوطم٤مصٚمف: 

ُم٤مم إلسمـ هالل سمؾ يم٤من ًم أمحدأٟمف يم٤من ويمٞماًل ذم اًمٕمراق ومؽمة حتقالت  ُم١مذات قمغم أي

ان  :واذا شمؿ هذا وم٘مد ي٘م٤مل ،أؿم٤مرت هلؿ سمٕمض اًمرواي٤مت ( ويمالء آظمرون ذم اًمٕمراق×)

 إممُمٕمٜمك أن يرؾمؾ اًمتقىمٞمع  اًمرواي٦م سمٜم٤مءًا قمغم هذا شمٙمقن ُمقضققم٦م اذ ىمد ي٘م٤مل سم٠مٟمف ُم٤م

 اإلُم٤ممويمالء  إممًمبٞم٤من وشمقضٞمح طم٘مٞم٘م٦م اسمـ هالل ألهؾ اًمٕمراق وال يرؾمؾ  أذرسمٞمج٤من

 .أذرسمٞمج٤مناًمٕمراىمٞملم ًمٚم٘م٤مؾمؿ اسمـ اًمٕمالء ذم  أصح٤مسمٜم٤مٜمك ُمراضمٕم٦م وُم٤م ُمٕم ،( ذم اًمٕمراق×)
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ٟمف مل يستِمٙمؾ أطمد ذم دالًم٦م )ص٤مًمح أُمٝماًم مل ٟمجد ُمـ ٟمبف قمٚمٞمف وهق  ُمراً أن هٜم٤م إ -3

( قمغم اًمقصم٤مىم٦م وىمد وىمع اًم٘مقم ذم طمٞمص اًمٜمج٤مر ) اًمرواي٦م( اًمذي اؾمتخدُمف اًمِمٞمخ

ُمـ دٟمق سمحٞم٨م شمقاًم٧م قمٚمٞمف  ن قمٚمٞمفسمٞمص ُمـ شمقصمٞمؼ اًمٜمج٤مر السمـ هالل ُمٓمٚم٘م٤ًم ُمع ُم٤م يم٤م

 ُمـ ـمري٘متف ذم قمدم اًمتٍميح ()ًمٕمقن ـم٤مطمٜم٦م ظمّمقص٤ًم سمٕمد ُم٤م قمرف ُمـ اًمٜمج٤مر 

 يٛمٙمـ ن شمٙمقن اًمقصم٤مىم٦م سمدرضم٦م ُمـ اًمقضقح سمحٞم٨م الأ إالسم٤مًمقصم٤مىم٦م ذم ُمقارد اًمٖمٛمقض 

ن هذا اًمتٕمبػم مل أذًمؽ : )يٕمرف ُمٜمٝم٤م ويٜمٙمر( واحل٤مل سمٕمد اٟمٙم٤مره٤م وظمّمقص٤ًم سمٕمد ىمقًمف 

قمدم  أوسم٤مًمتٍميح سم٤مًمتْمٕمٞمػ  ُمع االىمؽمان إالاخل٤مص٦م وال قمٜمد اًمٕم٤مُم٦م  م ال قمٜمديستخد

 . األىمؾاًمتقصمٞمؼ قمغم 

 . قمْم٤مل٦م ذم ؾمبٞمؾ اًمتٗميص قمـ هذا اإلوىمد ؾمٚمٙمقا ؾمباًل ُمتٗمرىم

ؾم٤مس هل٤م الن ص٤مًمح اًمرواي٦م ال يٗمٞمد اًمقصم٤مىم٦م أهذه اعمِمٙمٚم٦م ال  أصؾن أصمبتٜم٤م أ وًمٙمـ ىمد

ٟمام اؾمتٕمٛمؾ ذم ُمٕمٜم٤مه االصالطمل وم٤من ًمرضم٤مل اًمٕم٤مُم٦م ومٞمف إو وم٤مٟمف مل يستٕمٛمؾ سمٛمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقي

واًم٘مقم طمٞم٨م مل يٓمٚمٕمقا قمٚمٞمف  ،اصٓمالطم٤ًم ظم٤مص٤ًم ال يٗمٞمد اًمتقصمٞمؼ ىمد سح سمف قمٚمامئٝمؿ

 وىمٕمقا ومٞمام وىمٕمقا ومٞمف.

يرويف قمـ ُمِمٞمخ٦م اسمـ  ُم٤م إالن اسمـ اًمٖمْم٤مئري ىمد طمٙمؿ سم٤مًمتقىمػ ذم طمديثف إ -4

 ىمد روومه٤م قمٜمف واقمتٛمدوا ومٞمٝمام .  سمٜم٤مأصح٤م قمٛمػم الن ضمٚم٦م أيبحمبقب وٟمقادر اسمـ 

سمـ هالل صم٘م٦م ذم ومؽمة  أمحدوُمٕمٜمك هذه اًمٕمب٤مرة ان اسمـ اًمٖمْم٤مئري يم٤من يرى ان 

دقمتف ًمتقصمٞم٘مف ومؽمة  وهل ُم٤م-اُم٤مرات اًمقصم٤مىم٦م  واُم٤م سمٕمده٤م وم٘مد شمٕم٤مرض٧م قمٜمده ،اؾمت٘م٤مُمتف

 واُم٤مرات اًمتجريح ُمـ ىمبٞمؾ اًمٚمٕمقن اًمٓم٤مقمٜم٦م اًمتل صدرت ذم طم٘مف. -اؾمت٘م٤مُمتف

ان هذيـ اًمٙمت٤مسملم مم٤م حيرز سم٤مهنام ىمد روي٤م قمٜمف وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف ومٚمذا اقمتٛمده وطمٞم٨م 

 . - هنؿ يرون وصم٤مىمتف وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتفأطمٞم٨م  -ومٞمٝمام  األصح٤مب
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 فوظمّمقصٞم٦م هذيـ اًمٙمت٤مسملم اًمتل اوضمب٧م أطمراز روايتٝمام قمٜمف ومؽمة اؾمت٘م٤مُمتف هل اٟم

اضمتٛمع قمغم اًمرواي٦م  وُمـ همػم اعمحتٛمؾ ان يٙمقن اًمٙمؾ ىمد ،األصح٤مبيمثر أىمد روامه٤م قمٜمف 

 قمٜمف وىم٧م اٟمحراومف ظمّمقص٤ًم ُمع ىمٍم وىم٧م اٟمحراومف .

 د اًمٕمب٤مرة ُمـ ىمرائـ اًمقصم٤مىم٦م .وهبذا اًمتٗمسػم شمٕم

 إممؿم٤مر هل٤م اًم٘مقم ُمدريمٞم٦م طمدؾمٞم٦م ىمد اؾمتٜمد ومٞمٝم٤م أن يمؾ ىمرائـ اًمتْمٕمٞمػ اًمتل إ -5

٦م احلس وشمٓمبٞمؼ أص٤مًم ،ىمٞمٛم٦م واٟمام شمٕمقد اًم٘مٞمٛم٦م عمدريمٝم٤م صدور اًمٚمٕمـ ذم طم٘مف ومال شمٕمقد هل٤م

ٚمؿ سمحدؾمٞمتٝم٤م اًمٕم ىحمتٛمٚم٦م اعمدرك ُمع اُمٙم٤من دقمق اإلمج٤مقم٤متومٞمٝم٤م يستٚمزم شمٓمبٞم٘مٝم٤م ذم 

 .وُمدريمٞمتٝم٤م ذم اعم٘م٤مم

ٟمف ىمد يٜمس٥م أيم٠من ي٘م٤مل  شمْمٕمٞمٗمف أريد إذاومٞمام  أظمرىوُمـ هٜم٤م ومالسمد ُمـ ؾمٚمقك ـمرىم٤ًم 

 ( :×اومؽمائ٤ًم ويمذسم٤ًم قمغم األئٛم٦م ) صمبت٤م قمٜمف يم٤مٟم٤م إذا: مه٤م  أُمرانًمف 

 ( ًمف .×) األئٛم٦مٟمس٥م هلؿ ؿمٞمئ٤ًم مل ي٘مقًمقه وهق ويم٤مًمتف وشمقيمٞمؾ  : اٟمف األول

 ( .&ؿمٞمئ٤ًم ىمد ومٕمٚمقه وىم٤مًمقه وهق شمٜمّمٞم٥م اًمٜم٤مئ٥م اًمث٤مين ) ؿاًمث٤مين : اٟمف ىمد ٟمٗمك قمٜمٝم

ن اعم٘مّمقد سمٕمدم مم٤مٟمٕم٦م ومس٤مد اًمٕم٘مٞمدة ًمٚمقصم٤مىم٦م هق قمدم مم٤مٟمٕم٦م ـمبٞمٕمٞمٝم٤م أ إممهذا ُمْم٤موم٤ًم 

يستٝمجـ  إالال يم٤من اًمالزم إـ االٟمحراف ويدة ُمال يمؾ ُمرشمب٦م ُمرشمب٦م ُمٜمٝم٤م وًمق اعمراشم٥م اًمِمد

( صمؿ ذيمر ×احلسلم ) اإلُم٤ممىم٤مشمؾ  ذيمره ُمـ ان قمٛمر سمـ ؾمٕمد ُمـ اسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين ُم٤م

 ٟمف صم٘م٦م .أقم٘مٞمبف ُمب٤مذة 

االضمالء يٛمتٜمٕمقن ُمـ  أون اًمث٘م٤مت أة ٟم٤مومٕم٦م ذم مجٚم٦م ُمـ اعمقارد وهل ن هٜم٤م ىم٤مقمدإ -6

ذم ومؽمة اٟمحراومف وسم٤مًمت٤مزم ومرواي٤مهتؿ  -ق سمٛمٜمزًمتفُمـ ه أو-طم٘مف  اًمرواي٦م قمٛمـ صدر اًمٚمٕمـ ذم

 حمٛمقًم٦م قمغم ومؽمة االؾمت٘م٤مُم٦م .

 أذٟم٤موىمد اصمبتٜم٤م هذه اًم٘م٤مقمدة سمٜمحق يّمٕم٥م اٟمٙم٤مره٤م سمٕمد اًمت٠مُمؾ ومٞمام رؾمٛمٜم٤مه ومٞمٝم٤م يمام 

 قمغم ُم٤م اؿمٙمؾ سمف قمٚمٞمٝم٤م ورده .
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يمالُم٤ًم  ()×ىم٤م طمسلم اًمؼموضمردي آهٜم٤م ًمسٞمد اًمٓم٤مئٗم٦م اًمزقمٞمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ٟمف يقضمد إ -7

 . إًمٞمف أذٟم٤موذم طمجٞم٦م اًمِمٝمرة اًمٗمتقائٞم٦م ُمٓمٚم٘م٤م ىمد  اًم ذم شمّمحٞمح رواي٤مت اسمـ هاللُمٝم

ن ًمٚمسٞمد احلٙمٞمؿ )ُمد فمٚمف اًمقارف( يمالُم٤ًم ُمٝماًم ذم شمّمحٞمح رواي٦م اسمـ ؾمٜم٤من اًمتل إ -8

اًمتٓمٝمر سم٤معم٤مء اعمستٕمٛمؾ ذم رومع احلدث االيمؼم )اٟمٔمر ُمّمب٤مح  قمدم ضمقاز إلصمب٤متمتسؽ هب٤م 

اًمقارف( : )وُمٜمف ئمٝمر طم٤مل  ده٤م( طمٞم٨م ىم٤مل )ُمد فمٚمفوُم٤م سمٕم 251ص 1اعمٜمٝم٤مج ج

 .ف ذم اًمذهـ اًم٘م٤مس واًمٗمٙمر اًمٗم٤مشمروامم ُم٤م يرد قمٚمٞم إًمٞمف أذٟم٤مُمثؾ...( ىمد 

يمالُم٤ًم ُمٝماًم مل ٟمر ُمـ ٟمبف قمٚمٞمف ذم شمّمحٞمح اًمرواي٦م  ()×ن ًمٚمٛمرطمقم ُمػمزا ضمقاد إ -9

ف ذم مم ُم٤م يرد قمٚمٞموا إًمٞمف أذٟم٤موُم٤م سمٕمده٤م( ىمد  052ص 1ج اعمزسمقرة )اٟمٔمر شمٜم٘مٞمح اًمٕمروة

 .اًمذهـ اًم٘م٤مس واًمٗمٙمر اًمٗم٤مشمر

هالل ىمد ضبٓمٜم٤مه٤م سمـ  سم٠ممحدن هٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ االؿمتب٤مه٤مت اًمرضم٤مًمٞم٦م اعمرشمبٓم٦م إ -11

 .حت٧م قمٜمقان ُمست٘مؾ

سمـ هالل سمٕمد اٟمحراومف ىمد وم٘مد  أمحد: أن ًمتل شمقصٚمٜم٤م اًمٞمٝم٤م ُمـ يمؾ سمحثٜم٤م هلواًمٜمتٞمج٦م ا

ُم٤م ىمبؾ اٟمحراومف وم٘مد وصمؼ ُمـ ىمبؾ ؿمٞمخ أو ،اًمتجريح وصم٤مىمتف سم٘مريٜم٦م ُم٤م شم٘مدم ُمـ ىمرائـ

سم٘مٞم٦م ىمرائـ اًمتقصمٞمؼ  إمموسمْمؿ هذيـ اًمتقصمٞم٘ملم  ()×واسمـ اًمٖمْم٤مئري  ()×اًمٓم٤مئٗم٦م 

قمـ  ()×اٟمف ال يبٚمغ درضم٦م االـمٛمئٜم٤من سمٕمد اطمج٤مم اًمٜمج٤مر  إالحيّمؾ فمـ ىمقي سمقصم٤مىمتف 

يسد هذا ٟمٕمؿ ىمد يْمٕمػ هذا اًمٔمـ ذم ُمراطمؾ طمٞم٤مشمف اعم٘م٤مرسم٦م ًمٗمؽمة اٟمحراومف وًمٙمـ ، شمقصمٞم٘مف

فم٤مهر طم٤مل اعمسٚمؿ وطمٞم٨م اٟمف يقضمد اـمٛمئٜم٤من سم٤من  اًمٜم٘مص اؾمتّمح٤مب وصم٤مىمتف وىم٤مقمدة

اًمث٘م٤مت ُمٓمٚم٘م٤ًم قمـ  االضمالء ىمد اُمتٜمٕمقا ُمـ اًمرواي٦م قمٜمف وىم٧م اٟمحراومف وفمـ ىمقي سم٤مُمتٜم٤مع

اًمرواي٦م قمٜمف طمٞمٜمذاك ومٞمٜمت٩م اٟمف يقضمد فمـ ىمقي همػم سم٤مًمغ درضم٦م االـمٛمئٜم٤من ومٞمام ًمق روى قمٜمف 

  سم٤مًمغ درضمتف ايْم٤ًم ومٞمام ًمق روى قمٜمف االضمالء سمّمح٦م رواي٤مشمف .وفمـ اىمقى همػم اًمث٘م٤مت

 ، واهلل )ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم( هق اًمٕم٤ممل سم٤محل٘م٤مئؼ . إًمٞمفهذه هل ظمالص٦م ُم٤م شمقصٚمٜم٤م 





 

 األًلانفصم 

)يراحم حياتو(
 -ُم٤م سمٕمد ُمقشمف إممسمٕمد شمٕمٛمٞمٛمٝم٤م -سمـ هالل  أمحدن ٟم٘مسؿ اعمراطمؾ اًمتل ُمر هب٤م أيٛمٙمٜمٜم٤م 

 مخس ُمراطمؾ : إمم

 .ؾمٜمف(32قمٛمره -هـ181)والدشمف ؾمٜم٦م  : األوىلادرحؾة 

:  236ص 2وذم هتذي٥م اعم٘م٤مل ج هـ312ؾمٜم٦م  (×)ض٤م راًم اإلُم٤ممقمٜمد ووم٤مة  أي

طمٞمٜمام يم٤من ذم ؾمجـ ( احلسـ ُمقؾمك اسمـ ضمٕمٗمر ) أيب أي٤مم)ومٙم٤مٟم٧م والدشمف ذم اواظمر 

 .ه٤مرون اًمٕمب٤مد(

عمرطمٚم٦م واًمسب٥م واضح وم٤مٟمف ذم هذه ا )×( اًمرض٤م اإلُم٤ممومل يتٛمٙمـ ُمـ اًمرواي٦م قمـ 

 .ذم ظمراؾم٤من )×( اإلُم٤مم اًمٕمراق سمٞمٜمام يم٤من أهؾيم٤من ُمـ 

ىمبؾ  )×(احلسـ  أيب أي٤ممعمرطمٚم٦م قمـ اسمـ ُمسٙم٤من اعمتقرم ذم وًمٙمٜمف روى ذم هذه ا

 .احل٤مدصم٦م

 .ؾمٜمف(01قمٛمره  - ؾمٜمف32)قمٛمره  ادرحؾة الثاكقة :

 . هـ331ؾمٜم٦م  )×(اجلقاد  اإلُم٤ممووم٤مة  إمم )×(اًمرض٤م  اإلُم٤ممُمـ ووم٤مة  أي

ن يم٤من ُم٘مت٣م اًمٕم٤مدة هق روايتف قمٜمف إو )×(اجلقاد  اإلُم٤ممومل ٟمٕمثر قمغم رواي٦م ًمف قمـ 

)×(.  

وًمف طمدي٨م رواه قمٜمف  ،(هـ317قمٛمػم )ت :  أيبوىمد روى ذم هذه اعمرطمٚم٦م قمـ اسمـ 

 3هم٤مي٦م اعمرام ج ومالطمظاصمٜم٤م قمنم  )×( ن األئٛم٦مأيتْمٛمـ اًمتٜمّمٞمص قمغم  هـ310ؾمٜم٦م

 .رسمع وُمئتلم(أأيب قمٛمػم ؾمٜم٦م سمـ هالل ىم٤مل طمدصمٜم٤م اسمـ  أمحدٞمف : )...طمدصمٜم٤م ووم 329ص
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:  380يمام روى ذم هذه اعمرطمٚم٦م قمـ حمٛمد سمـ اؾمامقمٞمؾ اسمـ سمزيع ومٗمل يمٗم٤مي٦م االصمر ص

وم٠مظمؼمين حمٛمد سمـ اؾمامقمٞمؾ سمـ سمزيع اٟمف طمرض أُمٞمف سمـ قمكم وهق  سمـ هالل أمحد)...ىم٤مل 

 .سمٛمثؾ ذًمؽ اجلقاب( فوم٠مضم٤مسم ذًمؽقمـ  )×(ؾم٠مل اسم٤م ضمٕمٗمر اًمث٤مين 

وم٘مد ضم٤مء ذم ومالح  (هـ331يمام ىمد اؾمتٗم٤مد ذم هذه اعمرطمٚم٦م ُمـ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من )ت : 

 سم٢مؾمٜم٤مده( ه٤مرون سمـ ُمقؾمك اًمتٚمٕمٙمؼمي ) إمم سم٠مؾمٜم٤مديروي٧م  أىمقل : ) 12اًمس٤مئؾ ص

حمٛمد  أسمقبد اهلل سمـ مح٤مد ُم٤م هذا ًمٗمٔمف : )قم اًمذي ذيمره ذم أواظمر اجلزء اًمس٤مدس ُمـ يمت٤مب 

 :اعم٤مًمٙمل ىم٤مل أمحدطمدصمٜم٤م احلسلم سمـ  :ىم٤مل ،طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ مه٤مم :ُمقؾمك ىم٤مل ه٤مرون سمـ

 اًمٖمٚمق ؟ وم٘م٤مل : أُمرقمام ي٘م٤مل ذم حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من ُمـ  أظمؼمينسمـ هٚمٞمؾ اًمٙمرظمل  ألمحدىمٚم٧م 

قمكم سمـ مه٤مم وًمد  أسمقُمٕم٤مذ اهلل هق واهلل قمٚمٛمٜمل اًمٓمٝمقر وطمبس اًمٕمٞم٤مل ويم٤من ُمت٘مِمٗم٤ًم وىم٤مل 

 ( .وُم٠مشمٞملموُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع وؾمتلم  ،٦م٤مئُمصمامٟملم و ل ؾمٜم٦مسمـ هال أمحد

و وضمف اًمرسمط سملم اًمتٕمٚمٞمؾ واعمٕمٚمؾ هق ان اًمذي يم٤من قمٚمٞمف اًمٖمالة هق شمرك اًمٕمب٤مدة 

 (.52ص 3ج :)ذح ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م ومم٤مرؾم٦م ٟمقع ُمـ االسم٤مطمٞم٦م

ٟمقاسمف  إمميمت٥م  )×( اإلُم٤ممن أشمّمقومف ُم٤م ضم٤مء ذم رضم٤مل اًمٙمٌم ُمـ  إمميمام ويِمػم 

ٟمف يم٤من أسمـ هالل  أمحداعمتّمٜمع و ومٞمف : )...ويم٤من ُمـ ؿم٠من  قذمسم٤مًمٕمراق : اطمذروا هذا اًمّم

رىمؿ  151ص 2)اعمٕمجؿ ج ىمد طم٩م ارسمٕم٤ًم ومخسلم طمج٦م قمنمون ُمٜمٝم٤م قمغم ىمدُمٞمف( .

1118.) 

 .ؾمٜمف(70-ؾمٜمف01)قمٛمره  ادرحؾة الثالثة :

 )×(اهل٤مدي  اإلُم٤ممووم٤مة  إمم هـ331ؾمٜم٦م  )×(اجلقاد  اإلُم٤ممُمـ ووم٤مة  أي

  . هـ350ؾمٜم٦م

دمده٤م جمٛمققم٦م ذم  )×(اهل٤مدي  اإلُم٤ممذم هذه اعمرطمٚم٦م قمدة رواي٤مت قمـ وىمد روى 

 3ج )×( األئٛم٦موذم ُمقؾمققم٦م ُمٙم٤مشمٞم٥م  ،133ص 2ج )×(اهل٤مدي  اإلُم٤ممُمقؾمققم٦م 



 07 أمحد بٍ ىالل انعربتائي ك حاليحتم رسانت يف
 

قمـ ُمٙم٤مشمٞم٥م  قمب٤مرة -يماًل اوضمالً -هل  )×( اإلُم٤ممُمـ ضمٝم٦م ان رواي٤مشمف قمـ  03ص

سمـ هالل ذم  أمحد٤من يم-قمغم اًمٔم٤مهر -ذم ؾم٤مُمراء سمٞمٜمام  )×( اإلُم٤ممواضمقسمتٝم٤م طمٞم٨م يم٤من 

٥م اًمٙمرظمل وؾمٜمذيمر ؾمٙمٜمف هٜم٤مك ضم٤مءه ًم٘م أضمؾًمف ُمٜمزل ذم اًمٙمرخ وُمـ  اًمٙمرخ طمٞم٨م يم٤من

 .ذًمؽ سمٕمقٟمف شمٕم٤ممم

 .ؾمٜم٦م(81قمٛمره -ؾمٜم٦م70)قمٛمره  ادرحؾة الرابعة :

 )×(اًمٕمسٙمري  اإلُم٤ممووم٤مة  إمم هـ350ؾمٜم٦م )×(اهل٤مدي  اإلُم٤ممُمـ ووم٤مة  أي

  . هـ361

وىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ ُم٤مًمؽ  :: )ىم٤مل 257ص (ضم٤مء ذم اًمٖمٞمب٦م ًمِمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م )

ُمٜمٝمؿ قمكم سمـ سمالل وامحد سمـ هالل وحمٛمد سمـ  اًمٗمزاري اًمبزاز قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م

: اضمتٛمٕمٜم٤م مجٞمٕم٤م ُمٕم٤موي٦م سمـ طمٙمٞمؿ واحلسـ سمـ ايقب سمـ ٟمقح ذم ظمؼم ـمقيؾ ُمِمٝمقر ىم٤مًمقا

ارسمٕمقن  (×وذم جمٚمسف )-( ٟمس٠مًمف قمـ احلج٦م ُمـ سمٕمده حمٛمد احلسـ سمـ قمكم ) أيب إمم

ان  أريداسمـ رؾمقل اهلل  قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمرو اًمٕمٛمري وم٘م٤مل ًمف : ي٤م إًمٞمفوم٘م٤مم  -رضمال

  .ُمٜمل وم٘م٤مل ًمف: اضمٚمس ي٤م قمثامن وم٘م٤مم ُمٖمْمب٤ًم ًمٞمخرج( اٟم٧م أقمٚمؿ سمف أُمراؾم٠مًمؽ قمـ 

 ُمـ ضمٝمتلم : إؿمٙم٤مل: هٜم٤م  أىمقل 

شمْمٛمٜم٧م  ُم٤مم اًمٜم٤مس ومٙمٞمػأاخلٓمػم  األُمرن اًمٕمٛمري ال يس٠مل قمـ ُمثؾ هذا إ : األول

 ؟ذًمؽاًمرواي٦م 

ٟمف ُمٖمْم٥م ال أن ي٘م٤مل : ان اًمراوي ختٞمؾ أ إال )×( اإلُم٤ممٟمف ال يٖمْم٥م ُمـ إ الثاين :

ٛمٝم٤م ُم٤مم اًمٜم٤مس ال ٟمٕمٚمأيم٤مٟم٧م ًمف ُمّمٚمح٦م ذم اًمس١مال  وًمرسمام ،إؿمٙم٤ملاٟمف ىمد همْم٥م واىمٕم٤ًم ومال 

يم٤من سمٕمد ؾم٤مقم٦م  ان إممطمد ومٚمؿ خيرج ُمٜم٤م اطمد أ: ال خيرضمـ واهلل شمٕم٤ممم هق اًمٕم٤ممل )وم٘م٤مل

 ظمؼميمؿ سمام ضمئتؿ ؟أ( سمٕمثامن وم٘م٤مم قمغم ىمدُمٞمف وم٘م٤مل : ×ومّم٤مح )

 .ىم٤مًمقا : ٟمٕمؿ ي٤م اسمـ رؾمقل اهلل
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 ىم٤مل : ضمئتؿ شمس٠مًمقين قمـ احلج٦م ُمـ سمٕمدي .

 ىم٤مًمقا : ٟمٕمؿ .

وم٘م٤مل : هذا اُم٤مُمٙمؿ ُمـ سمٕمدي  )×(وم٤مذا همالم يم٠مٟمف ىمٓمع ىمٛمر أؿمبف اًمٜم٤مس سم٠ميب حمٛمد 

واٟمٙمؿ ال شمروٟمف  إال ،ٚمٙمقا ذم أدي٤مٟمٙمؿسمٕمدي ومتٝم وظمٚمٞمٗمتل قمٚمٞمٙمؿ أـمٞمٕمقه وال شمتٗمرىمقا ُمـ

أُمره واىمبٚمقا  إممُمـ سمٕمد يقُمٙمؿ هذا طمتك يتؿ ًمف قمٛمر وم٤مىمبٚمقا ُمـ قمثامن ُم٤م ي٘مقًمقه واٟمتٝمقا 

 .... ذم طمدي٨م ـمقيؾ( إًمٞمفؿ واالُمر ىمقًمف ومٝمق ظمٚمٞمٗم٦م اُم٤مُمٙم

 األُمر( مل يِم٠م اسمداء هذا ×ٟمف )أ: )اضمٚمس ي٤م قمثامن( ُمـ ضمٝم٦م  )×( اإلُم٤ممٟمام ىم٤مل إو

 أمحدوهبذا شمٕمٚمؿ ُمٙم٤مٟم٦م  األصح٤مبخيص سمف ظمقاص  )×(راد أ واٟمام ،ًمٚمٛمأل اًمٕم٤مم اخلٓمػم

 . سمـ هالل ذم ذًمؽ اًمقىم٧م

 ًمقصم٤مىمتف ىمبؾ اٟمحراومف . ُم١ميدة أووهذه اًمرواي٦م فم٤مهرة 

سمٜمف اثامن اسمـ ؾمٕمٞمد اًمٕمٛمري ويمٞمكم وان : )...واؿمٝمدوا قمغم ان قم أظمرىوذم رواي٦م 

 . 256حمٛمدًا ويمٞمؾ اسمٜمل ُمٝمديٙمؿ( اًمٖمٞمب٦م ص

 أيبوًمرسمام هذا هق اًمٜمص اًمذي ؾمٞمجلء ان اًمِمٞمٕم٦م اطمتج٧م قمغم اسمـ هالل قمغم ويم٤مًم٦م 

 قمٚمٞمف . )×(اًمٕمسٙمري اإلُم٤ممضمٕمٗمر اًمٕمٛمري سمٜمص 

وال  ،ًمف )×(اًمٕمسٙمري  اإلُم٤ممٟمف روي٧م ذُمقم ُمـ أ( هذا وىمد ذيمر اًمٜمج٤مر )

 يّمٕم٥م اًمتٗمقه سمٛمثؾ هذه اعم٘م٤مًم٦م ذم طمؼ ُمثؾ ( وان يم٤منٟمف وهؿ ُمـ اًمٜمج٤مر )أيبٕمد 

 .()اًمٜمج٤مر 

)ويبدو :  -08ص 3ُم٤م ضم٤مء ذم ذح اعمٜم٤مؾمؽ جقمغم  -وطمٙمل قمـ ىم٤مُمقس اًمرضم٤مل 

ىمد ورد ()اًمٜمج٤مر وٟم٘مؾ ضم٤مٟم٥م ُمٜمف اًمِمٞمخ  ٟمف اقمت٘مد ان اًمتقىمٞمع اًمٓمقيؾ اًمذي طمٙم٤مهأ

يم٤من ُمـ  -ص٤مطم٥م اًمتقىمٞمع-الن اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ اًمٕمالء  )×(اًمٕمسٙمري  اإلُم٤ممقمـ 

قمـ  سم٢مؾمٜم٤مدهوًمٙمـ اًمذي رواه اًمِمٞمخ  ،)×(االُم٤مُملم اهل٤مدي واًمٕمسٙمري  أصح٤مب
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يم٤مٟم٧م ال شمٜم٘مٓمع قمٜمف شمقىمٞمٕم٤مت ُمقالٟم٤م ص٤مطم٥م اًمزُم٤من  اًمّمٗمقاين ان اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ اًمٕمالء

اًم٘م٤مؾمؿ احلسلم سمـ  أيبضمٕمٗمر حمٛمد اسمـ قمثامن اًمٕمٛمري وسمٕمده قمغم يد  أيبقمغم يد  (#)

  .روح )ىمدس اهلل روطمٝمام(

ومال وضمف   يد اًمٕمٛمريوهذا اًمتقىمٞمع سم٤مخلّمقص ىمد ٟمص اًمِمٞمخ قمغم اٟمف ورد قمغم

 ( .×اًمٕمسٙمري ) اإلُم٤ممًمتقهؿ يمقن ص٤مطم٥م اًمتقىمٞمع هق 

 أوومٚمٕمٚمف ُمقضمقد ذم سم٘مٞم٦م يمتبف  (): ىمد ٟم٘مؾ ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م ذًمؽ قمـ اًمٙمٚمٞمٜمل  أىمقل 

 ًمٞمس سمٛمقضمقد ذم اًمٜمسخ٦م اعمتداوًم٦م ُمـ اًمٙم٤مذم . ن مل يٙمـ اؿمتب٤مه٤ًم اذإذم ٟمسختف ُمـ اًمٙم٤مذم 

وان يم٤من  ،ومٝمق سمٕمٞمد قمـ ُمثؾ اًمٜمج٤مر () ذيمر ُمـ وضمف ًمتقهؿ اًمٜمج٤مر واُم٤م ُم٤م

( ال ظمّمقص اهل٤مدي واًمٕمسٙمري ) اإلُم٤ممرد ان اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٕمالء يم٤من ص٤مطم٥م ال ي

طمٞمٜمام صمبت٧م  )×(اهل٤مدي  ًمإلُم٤ممي٘م٤مل اٟمف مل شمثب٧م ويم٤مًمتف  ألٟمف )×(اًمٕمسٙمري  اإلُم٤مم

 . 836ومالطمظ ُمّمب٤مح اعمتٝمجد ص )×(اًمٕمسٙمري  ًمإلُم٤ممويم٤مًمتف 

االظمتٞم٤مر ال ذم ٟمٗمس اظمتٞم٤مر  أصؾذم  أظمرىالع اًمٜمج٤مر قمغم ذُمقم هذا و اطمتامل  اـم

 ذم ُمّمدر آظمر ضٕمٞمػ . أو ()اًمِمٞمخ اًمٓمقد 

ٟمف مل يثب٧م اٟمف ىمد اٟمحرف قمـ اًمٓمريؼ اعمست٘مٞمؿ ذم هذه اعمرطمٚم٦م وان ٟمس٥م إومتٚمخص: 

 .(ًمف اًمٜمج٤مر ) ذًمؽ

 .(85قمٛمره  -81)قمٛمره  ادرحؾة اخلامسة :

قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد  األولووم٤مة اًمٜم٤مئ٥م  إمم ـه 361 )×(اًمٕمسٙمري  اإلُم٤ممُمـ ووم٤مة  أي

 . ـه 365ؾمٜم٦م ()اًمٕمٛمري 

سمـ هالل ذم هذه اعمرطمٚم٦م ٟمِم٤مط  قمٚمٛمل واؾمع ظمّمقص٤ًم قمغم ُمستقى  ألمحدوىمد يم٤من 

 إمميم٤من ُمٜمحٍمًا ذم هذه اًمٗمؽمة يمال سمؾ ٟمِم٤مـمف اًمٕمٚمٛمل يٛمتد  اًمتدريس وال ٟمٕمٜمل ان ٟمِم٤مـمف

 سم٤مًمتحديد يمام هق واضح . ٤م ال ٟمٕمٚمؿ سمدايتفسمٕمض اعمراطمؾ اًمس٤مسم٘م٦م ُمـ طمٞم٤مشمف وان يمٜم
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: )وىمد روى ()ويدل قمغم شم٘مدُمف ذم جم٤مل اًمتدريس ُم٤م ضم٤مء ذم ومٝمرؾم٧م اًمِمٞمخ 

 ( . 1118رىمؿ  109ص 2ج :( )اعمٕمجؿأصح٤مسمٜم٤مايمثر اصقل 

 سمـ هالل اٟمف يم٤من أمحد: )ويم٤من ُمـ ؿم٠من ُم٤م ضم٤مء ذم رضم٤مل اًمٙمٌم ذًمؽيمام يدل قمغم 

 أصح٤مسمٜم٤من ُمٜمٝم٤م قمغم ىمدُمٞمف ىم٤مل : وىمد يم٤من رواة ىمد طم٩م ارسمٕم٤ًم ومخسلم طمج٦م قمنمو

اًمٕمالء قمغم ان ُم٤م ورد ذم ُمذُمتف ومحٛمٚمقا اًم٘م٤مؾمؿ سمـ  سم٤مًمٕمراق ًم٘مقه ويمتبقا ُمٜمف وم٤مٟمٙمروا

 .يراضمع ذم أُمره...(

قمـ ()ُم٤م ٟم٘مٚمف اًمٕمالُم٦م  ذًمؽ( . يمام يدل قمغم 1118رىمؿ  151ص 2ج :)اعمٕمجؿ

 أيباسمـ حمبقب وٟمقادر اسمـ خ٦م ِمٞمُم أي-اًمٙمت٤مسملم  : )وىمد ؾمٛمع هذيـاسمـ اًمٖمْم٤مئري

( 1118رىمؿ  151ص 2ج :احلدي٨م واقمتٛمدوه ومٞمٝم٤م( )اعمٕمجؿ أصح٤مبضمؾ  -قمٛمػم

ويمام يِمٝمد ًمذًمؽ اًم٘م٤مء ٟمٔمرة رسيٕم٦م قمغم شمالُمذشمف اًمذيـ ومٞمٝمؿ االقمٞم٤من واالضمالء ُمـ 

رىمؿ  150ص 2ج :سمـ حيٞمك وهمػممه٤م . )اٟمٔمر اعمٕمجؿ أمحدسمـ  ارضاب ؾمٕمد وحمٛمد

( هذا قمغم ُمستقى 380ص :سمـ سمزيع )اٟمٔمر يمٗم٤مي٦م االصمروممـ مل ينم هلؿ ا ،(1118

 اًمتدريس . 

 :ىم٤مل يمت٤مسملم ًمف إمم( ذم شمرمجتف ؿم٤مر اًمٜمج٤مر )أواُم٤م قمغم ُمستقى اًمت٠مًمٞمػ وم٘مد 

( ) رىمؿ  109ص 2ج :يمت٤مب يقم وًمٞمٚم٦م ويمت٤مب ٟمقادر( )اعمٕمجؿ إال)وال اقمرف ًمف

1118). 

اعم٤مًمٙمل ىم٤مل ىمرأ  أمحد: )...طمدصمٜم٤م احلسلم سمـ  271ص()وذم ومٝمرؾم٧م اًمٜمج٤مر 

 سمـ اًمٗمرج( .  سمـ هالل ُمس٤مئؾ حمٛمد أمحدقمكم 

ن اًمّمحٞمح : )ىمرأ أهذا ُمـ أهمالط اًمٜمج٤مر و ()اعمٕم٤مزم اًمٙمٚمب٤مد أسمقوقمد ُمػمزا 

ٟمف يم٤من ُمـ اعمتٕم٤مرف ىمراءة االؾمت٤مذ قمغم اًمتٚمٛمٞمذ يمام يم٤من ُمتٕم٤مروم٤ًم إ :قمغم....( وًمٙمـ ىمد ي٘م٤مل
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: )جمٚمس السمـ هالل ))هم٤مًم٥م اًمزراري  أيبوذم رؾم٤مًم٦م  ،اًمٜمسخ٦م اًمٕمٙمس واقمٓم٤مء 

 . 55هم٤مًم٥م ص أيبدراج( رؾم٤مًم٦م  سمـ هالل قمـ يمت٤مب مجٞمؾ سمـ أمحدطمدصمٜمل سمف ضمدي قمـ 

ن ُمس٤مئؾ حمٛمد سمـ اًمٗمرج ًمٞمس٧م ُمـ شمّم٤مٟمٞمػ اسمـ هالل سمؾ وهٙمذا ىمد أخيٗمك  وال

يمت٤مب  إالُم٤م ٟم٘مٚمٜم٤مه قمـ اًمٜمج٤مر ُمـ اٟمف ال قمٚمؿ ًمف  ي٘م٤مل ذم جمٚمس سمـ هالل اذ يتٜم٤مرم ُمع

يقم وًمٞمٚم٦م ويمت٤مب ٟمقادر يمام اٟمف ال ُمٕمٜمك طمٞمٜمئذ الن ي٘م٤مل قمـ يمت٤مب مجٞمؾ سمـ دراج ُم٤مدام 

 اًمٙمت٤مب ًمف وًمٕمٚمف خمتٍم ًمٙمت٤مب مجٞمؾ .

ىم٤مل  -235ص 2ج :هتذي٥م اعم٘م٤مل - ن هذا اًمٙمت٤مب ًمفأوئمٝمر ُمـ هتذي٥م اعم٘م٤مل 

 اسمـ هالل يمت٥م مج٤مقم٦م ُمٜمٝم٤م يمت٤مب اُمٞم٦م قمـ قمكم : )وىمد روى اًمٜمج٤مر واًمِمٞمخ قمـهٜم٤مك

ـ ُمقؾمك سمـ احلسلم سمـ قم ذيمره اًمٜمج٤مر ذم شمرمجتف أصح٤مسمٜم٤ماًم٘مٞمز اًمِم٤مُمل اًمذي ضٕمٗمف 

سم٤مسمقيف  ( قمـ اسمـ91. وُمٜمٝم٤م يمت٤مب قمكم سمـ ي٘مٓملم رواه اًمِمٞمخ ذم اًمٗمٝمرؾم٧م ) قم٤مُمر قمٜمف

 .سمـ هالل قمٜمف....( أمحداعم٤مًمٙمل قمـ  أمحدقمـ احلسلم سمـ 

)اٟمٔمر ومٝمرؾم٧م اسمـ اًمٜمديؿ  سمـ هالل . ألمحدوُمـ مجٚم٦م يمتبف يمت٤مب اًمرىمل واًمتٕم٤مويذ 

 .(279ص

ُمرُمقىم٦م ذم ىمٚمقب ن السمـ هالل قمدة قمقاُمؾ ضمٕمٚمتف حيتؾ ُمٙم٤مٟم٦م قم٤مًمٞم٦م وأوم٘مد فمٝمر 

وسم٤مخلّمقص  ،قمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م ذم اًمٕمراقأوسم٤مخلّمقص  ،قمٞم٤مهنؿأاًمِمٞمٕم٦م وسم٤مخلّمقص 

سم٤معمٔم٤مهر اًمٕمب٤مدي٦م اخلالسم٦م وـمقل  قمٞم٤مهنؿ ذم سمٖمداد ُمٜمٝم٤م : ُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمتٛمٞمزة ومتٞمزهأ

 .ويمؼم ؾمٜمف وهمػم ذًمؽ )×(تف ًمألئٛم٦م صحب

اًمذي شمقذم ؾمٜم٦م )قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد اًمٕمٛمري  األولاًمٗمؽمة سمقوم٤مة اًمٜم٤مئ٥م  وشمٜمتٝمل هذه

 . 87-86قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم قمٍم اًمٖمٞمب٦م ًمٚمٙمقراين )ُمد فمٚمف( ص ـه365

صدر  أوهذه اًمٗمؽمة ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م  : وهق هؾ صدر ذم طم٘مف ذم ذموهٜم٤م ؾم١مال

 ٞمف؟ُمٜمف ُم٤م يقضم٥م اًمٓمٕمـ قمٚم
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 -شم٘مديره قمغم-ريخ صدور ُم٤م يقضم٥م اًمٓمٕمـ قمٚمٞمف يم٤مًمٜمّم٥م واًمٖمٚمق ٠من شمإواجلقاب : 

سمٕمد اٟمٙم٤مره ٟمٞم٤مسم٦م اًمٜم٤مئ٥م اًمث٤مين اذ ًمق  إالاًمٜمّم٥م مل يؼمز ُمٜمف  نأهمػم ُمٕمٚمقم وًمٙمـ اًمٔم٤مهر 

يم٤من سمٕمد اٟمٙم٤مره  اًمٔم٤مهر ان شمٜمٗمرهؿ نأ٧م سمف اًمِمٞمٕم٦م ًمتٜمٗمروا ُمٜمف واحل٤مل سمرز ُمٜمف سمحٞم٨م قمٚمٛم

 . ولٟمٞم٤مسم٦م اًمٜم٤مئ٥م األ

هق  اعمِمٙمقك ومٞمف ٟمامإ٘مٓمع سمٕمدم صدوره٤م ذم هذه اًمٗمؽمة وُم٤م اًمذُمقم ومبٕمْمٝم٤م يأو

 . األولشم٤مريخ اًمذم 

رمحف  ال –ي٤مُمف أقمرومٜم٤م ظمؼمه ىمقُم٤ًم ُمـ ُمقاًمٞمٜم٤م ذم : )ويمٜم٤م ىمد وم٘مد ضم٤مء ذم رضم٤مل اًمٙمٌم

 .اخل٤مص ُمـ ُمقاًمٞمٜم٤م( إمم ذًمؽ سم٠مًم٘م٤مءُمرٟم٤مهؿ أو -اهلل

: )ورد قمغم الً هق ُم٤م اؿمػم ًمف ذم رضم٤مل اًمٙمٌمن هذا اًمذم اًمذي صدر اوإ :وىمد ي٘م٤مل

ن يمت٥م أـ ًمٕمـ اسمـ هالل ويم٤من اسمتداء ذًمؽ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٕمالء ٟمسخ٦م ُم٤م يم٤من ظمرج ُم

 .اًمّمقذم اعمتّمٜمع( قاسمف )ىمقاُمف( سم٤مًمٕمراق اطمذروا هذاٟم إمم( ×)

ومٞمف ٟمٔمر وم٘مد ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت ذيمر ويمالئف سم٤مًمٕمراق وم٘مد ضم٤مء ذم يمامل  :أقول 

ممـ  إًمٞمفقمبد اهلل اًمٙمقذم اٟمف ذيمر قمدد ُمـ اٟمتٝمك  أيب: )...قمـ حمٛمد سمـ  003اًمديـ ص

ورآه ُمـ اًمقيمالء سمبٖمداد : اًمٕمٛمري واسمٜمف  (×)وىمػ قمغم ُمٕمجزات ص٤مطم٥م اًمزُم٤من 

سمـ اؾمح٤مق ...  أمحدىمؿ  أهؾوطم٤مضمز واًمبالزم واًمٕمٓم٤مر وُمـ اًمٙمقوم٦م اًمٕم٤مصٛمل ... وُمـ 

 : اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٕمالء ...( . أذرسمٞمج٤من أهؾوُمـ 

ُم٤م ضم٤مء ذم دالئؾ  أذرسمٞمج٤من أهؾاًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٕمالء ومٞمدل قمغم اٟمف ُمـ  إممسم٤مًمٜمسب٦م و

قمـ اعمٗمٞمد واحلسلم اًمٖمْم٤مئري  211ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٖمٞمب٦م ص . يمام ي١ميمده 508ص اإلُم٤مُمٞم٦م

ؾمٜم٦م وؾمبع قمنمة ؾمٜم٦م ُمٜمٝم٤م  قمـ اًمّمٗمقاين : )رأي٧م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٕمالء وىمد قمٛمر ُم٤مئ٦م

وطمج٥م  (اسم٤م احلسـ واسم٤م حمٛمد اًمٕمسٙمريلم ) صمامٟمقن ؾمٜم٦م صحٞمح اًمٕمٞمٜملم ًم٘مل ُمقالٟم٤م

وذًمؽ اين يمٜم٧م ُم٘مٞماًم قمٜمده سمٛمديٜم٦م  أي٤ممسمٕمد اًمثامٟملم وردت قمٚمٞمف قمٞمٜم٤مه ىمبؾ ووم٤مشمف سمسبٕم٦م 
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قمغم (×)ويم٤مٟم٧م ال شمٜم٘مٓمع شمقىمٞمٕم٤مت ُمقالٟم٤م ص٤مطم٥م اًمزُم٤من  أذرسمٞمج٤منرض أاًمران ُمـ 

لم( سمـ روح اًم٘م٤مؾمؿ )احلس أيب)يد( حمٛمد سمـ قمثامن اًمٕمٛمري وسمٕمده قمغم ضمٕمٗمر أيبيد 

 .ىمدس اهلل روطمٝمام(

 ويستٗم٤مد ُمـ ه٤مشملم اًمروايتلم قمدة ومقائد :

 األولن شم٤مريخ صدور اًمٚمٕمـ قمغم اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٕمالء هق سمٕمد ووم٤مة اًمٜم٤مئ٥م إ :األوىل

ن ويم٤مًمتف يم٤مٟم٧م ذم زُم٤من اًمٜم٤مئ٥م اًمث٤مين أُمـ يمالم اًمّمٗمقاين  ن يستٔمٝمرأٟمف يٛمٙمـ أطمٞم٨م 

اٟمف  :ن ي٘م٤ملأ إال األول طم٘مف سمٕمد ُمقت اًمٜم٤مئ٥م ىمد صدر ذم األولواًمث٤مًم٨م وسم٤مًمت٤مزم وم٤مًمذم 

 .ٟمف مل يٕمزلأيمام شم٘مدم واًمٔم٤مهر  )×(اًمٕمسٙمري  ًمإلُم٤مميم٤من ويمٞمال 

ري ن ُمـ ظمرج ًمف اًمتقىمٞمٕم٤مت اًمثالصم٦م واطمد وان فم٤مهر اًمٕمٛمأن اًمٔم٤مهر إ :ن ي٘م٤ملأ إال

 ذيمره اًمِمٞمخ قمـ اًمٙمٚمٞمٜمل هق االسمـ وهق يمام شمرى . ُم٤م -اًمذي ظمرج ًمف اًمتقىمٞمع قمغم-

ن اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٕمالء طم٤مل يمقٟمف إ ()ٟمف ىمد جيٕمؾ ُمٜمِم٠م شمقهؿ اًمٜمج٤مر إ :كقةالثا

، ويدقمك اٟمف مل يٙمـ ذم  أذرسمٞمج٤منشمٕم٤ممم ومرضمف( يم٤من ذم  ويمٞمال ًمّم٤مطم٥م اًمٕمٍم )قمجؾ اهلل

 ُم٤ممًمٕمٍم واًمزُم٤من واٟمف يم٤من ويمٞمالً ًمإلاًمٕمراق وًمق ذم سمٕمض وىم٧م ويم٤مًمتف قمـ ص٤مطم٥م ا

 ضٕمٞمػ . ذًمؽف ُمع وًمٙمٜم ،طم٤مل يمقٟمف ذم اًمٕمراق )×(اًمٕمسٙمري 

ورواي٦م اًمّمٗمقاين شمدل  رسمٞمج٤منأذن اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٕمالء يم٤من ُمـ اًمقيمالء ذم إ :الثالثة

 أظمرىوهٜم٤مك رواي٦م ()اًمسٗم٤مرة احلسلم سمـ روح  ٟمف يم٤من ويمٞمالً هٜم٤مك سمٕمد شمقزمأقمغم 

 . ـه381ويمٞماًل ؾمٜم٦م  سم٠مذرسمٞمج٤منشمدل قمغم اٟمف يم٤من  211رواه٤م ذم مج٤مل االؾمبقع ص

ومٝمؿ ُمـ شم٘مدم ذيمرهؿ وسم٤مًمت٤مزم ومام ُمٕمٜمك ان خيرج اًمتقىمٞمع ُمـ  ُم٤م ويمالء اًمٕمراقأو

ًمٞمبٚمغ ؿمٞمٕم٦م اًمٕمراق صمؿ يمٞمػ  سم٠مذرسمٞمج٤من )×(ويمٞمٚمف  اًمٕمٛمري اًمذي يم٤من ذم اًمٕمراق قمغم

 .أذرسمٞمج٤منلم اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٕمالء ذم اًمٕمراىمٞم أصح٤مسمٜم٤مراضمع 
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 ؿم٤مهد قمغم أييقضمد  ٟمف يم٤من ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ويمٞمالً سم٤مًمٕمراق وًمٙمـ الإ :ن ي٘م٤ملأ إال

اًمٜمج٤مر وال يّمح ًمؽ ان حتٛمؾ : )ورد قمـ ٙم٤مت وًمٕمؾ هذا اطمد اؾمب٤مب شمِمٙمٞم ذًمؽ

وان مل شمرد قمٚمٞمف  يم٤من ....( اٟمف قمثر قمغم ٟمسخ٦م ًمٚمتقىمٞمع اًمنميػ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٕمالء ٟمسخ٦م ُم٤م

 دىمٞمؼ مل ار ُمـ ٟمبف قمٚمٞمف. إؿمٙم٤ملذا وم٤من هذا اطمتامل ُمقهقن يمام ئمٝمر عمـ ـم٤مًمع اًمرواي٦م . وه

 ر اًمذم ذم هذه اعمرطمٚم٦م رء ُمِمٙمقك .وقمغم اي٦م طم٤مل : ومّمدو

 .(87قمٛمره  - 85)قمٛمره  ادرحؾة السادسة :

 .ـه167سمـ هالل ؾمٜم٦م  أمحدووم٤مة  إمم هـ165ؾمٜم٦م  األولُمـ ووم٤مة اًمٜم٤مئ٥م  أي

سمـ هالل سم٤مهلبقط واًمسػم ذم ىمقس اًمٜمزول سمٕمد ُم٤م يم٤من ذم  أمحدوذم هذه اعمرطمٚم٦م اظمذ 

ومٜمجد  - ذًمؽمل ٟم٘مؾ سمّمدور اًمذم ىمبؾ  اإذذم ُم٤م  -ىمقس اًمّمٕمقد  صٕمقد ُمستٛمر وؾمػم ذم

 اٟمف ىمد صدرت ُمٜمف قمدة ؿمٓمح٤مت :

 أيب أصح٤مبسمـ هالل ُمـ  أمحدقمكم سمـ مه٤مم : يم٤من  أسمقضم٤مء ذم اًمٖمٞمب٦م : )ىم٤مل  :مـفا

قمغم ويم٤مًم٦م حمٛمد سمـ قمثامن )ريض اهلل قمٜمف( سمٜمص احلسـ  اًمِمٞمٕم٦م وم٠ممجٕم٧م( ×حمٛمد )

( ىم٤مًم٧م اًمِمٞمٕم٦م ×٣م احلسـ ))وعم٤م ُم ( وذم طمٞم٤مشمف( وىمد قمرض٧م اًمٜمص ومٞمام شم٘مدم×)

 اإلُم٤ممٟمص قمٚمٞمف  وىمد إًمٞمفضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمثامن وشمرضمع  أيب أُمرشم٘مبؾ  إالاجلامقم٦م ًمف 

 اعمٗمؽمض اًمٓم٤مقم٦م .

: مل اؾمٛمٕمف يٜمص قمٚمٞمف سم٤مًمقيم٤مًم٦م وًمس٧م اٟمٙمر اسم٤مه يٕمٜمل قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد وم٤مُم٤م وم٘م٤مل هلؿ

 اًمزُم٤من ومال اضمرس قمٚمٞمف . ان اىمٓمع ان اسم٤م ضمٕمٗمر ويمٞمؾ ص٤مطم٥م

 ىمد ؾمٛمٕمف همػمك .: وم٘م٤مًمقا

 : اٟمتؿ وُم٤م ؾمٛمٕمتؿ .وم٘م٤مل

 ضمٕمٗمر ومٚمٕمٜمقه وشمؼمأوا ُمٜمف .  أيبوىمػ قمغم و
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ذم مجٚم٦م ُمـ  اًم٘م٤مؾمؿ طمسلم سمـ روح سمٚمٕمٜمف واًمؼماءة ُمٜمف أيبصمؿ فمٝمر اًمتقىمٞمع قمغم يد 

 .(1118رىمؿ  153-151ص 2ج :ًمٕمـ( )اعمٕمجؿ

 ألولاىمقًمف : )وعم٤م ُم٣م احلسـ( فم٤مهره ان هذه اعمٜم٤مزقم٦م ضمرت ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مئ٥م 

)وىمد ٟمص قمٚمٞمف ، األول٤مزقم٦م ضمرت سمٕمد ووم٤مة اًمٜم٤مئ٥م اعمٜم وًمٙمـ ال يبٕمد ان اعم٘مّمقد هق ان

ن أسم٤مًمذيمر ُمع  )×(احلسـ  اإلُم٤مماعمٗمؽمض اًمٓم٤مقم٦م( ىمد شم٘مقل عم٤مذا ظمص ٟمص  اإلُم٤مم

 ايْم٤ًم واعمٗمروض اٟمف ي٘مبؾ ويم٤مًم٦م واًمده ؟ واًمده ىمد ٟمص قمٚمٞمف

 . األصح٤مبؿمٝمر سملم أاألول : ًمٕمؾ واجلقاب

: )ضمس٤مر ومٕمؾ ُمـ اجلس٤مرة  371ص 1: ذم اًمٜمٝم٤مي٦م السمـ االصمػم جرس قمٚمٞمفومال اضم

 .وهل اجلرأة واالىمدام قمغم اًمٌمء(

: ال اضمرس يستٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك ال اومٕمؾ هذا اًمٌمء ذم اعمقارد اًمتل يٙمقن ذم اًمٗمٕمؾ وم٢مذن

يم٤من  إذاُم١موٟم٦م زائدة ًمٗمٕمٚمف يمام  إممحيت٤مج اًمٗم٤مقمؾ  ُم٤م يٛمٜمع ُمٜمف وي٘متيض قمدم ومٕمٚمف سمحٞم٨م

اىمٓمع سمذًمؽ ًمٕمدم  ال يقضمد دًمٞمؾ قمٚمٞمف وًمٕمؾ هذا هق اعم٘مّمقد هٜم٤م وم٤معم٘مّمقد ومالاًم٘مقل 

قرقم٤ًم واطمتٞم٤مـم٤ًم ُمـ ٟمسب٦م وضمقد ادًم٦م يم٤مومٞم٦م قمغم اًمّمح٦م وًمٞمس اعم٘مّمقد هق اين ال اىمدم شم

وم٠مىمع ذم االصمؿ وم٤من هذا يبتٜمل قمغم شمٗمسػم ال اضمرس سمٛمٕمٜمك ال ادم٤مرس  )×( اإلُم٤مم إممرء 

االدب وؾمٚم٥م طمؼ ُمـ احل٘مقق وهق ظمالف  ؾم٤مءةإلواًمتج٤مرس هق اًمٗمٕمؾ اعمقضم٥م 

 اًمٔم٤مهر .

وًمق يم٤من هذا هق اعم٘مّمقد ًمٗمٝمٛمف اعمخ٤مـمبقن وًمق ومٝمٛمقه القمؽمضقا قمٚمٞمف سم٤من ُم٘مت٣م 

 ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم . االطمتٞم٤مط اًمٗمحص واالُمر ؾمٝمؾ ان

اًمِمٞمٕم٦م وسم٘مريٜم٦م ًمٕمٜمف واًمؼماءة ُمٜمف اٟمف  إمج٤معىم٤مًم٧م اًمِمٞمٕم٦م اجلامقم٦م ... : اًمٔم٤مهر سم٘مريٜم٦م 

يمذب وهذا يدًمؾ  أوواىمٕم٤ًم ؾمقاء صدق سم٘مقًمف اٟمف مل يسٛمٕمف  يٕمٚمؿ ال اٟمف يم٤من ؿم٤ميم٤مً  ضمحد ُم٤م

 . )×(اًمٕمسٙمري  اإلُم٤ممقمغم شمقرـمف سمٗمري٦م اًمٙمذب قمغم 
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ٟمف يم٤من ُمـ اًمقاضم٥م قمٚمٞمف ًمق يم٤من ؿم٤ميم٤ًم طم٘م٤ًم ان يبح٨م قمـ احل٘مٞم٘م٦م إ: إن ىمٚم٧م

 ذًمؽواضح٦م وم٤مٟمف مل يٙمـ ُمـ اًمّمٕم٥م ُمٕمروم٦م  ٟمتٞمج٦م إممويٛمحص اًمِمٝم٤مدات طمتك يّمؾ 

طمٞم٨م يم٤من يٕمٛمؾ ×( اًمٕمسٙمري ) اإلُم٤ممي٤مم وم٤من اًمٕمٛمري يم٤من ىمريب٤ًم ضمدًا ُمـ ذم شمٚمؽ األ

 أو (ـه210ٟمف عم٤م شمقذم ذم قم٤مم )أطمتك ×( سمٞمف ذم ظمدُمتف )أؾمٜمقات ـمقال سمجٜم٥م 

ٟمحقًا ُمـ مخسلم قم٤مُم٤ًم ومٝمؾ يّمٕم٥م قمغم ؿمخص  األُمر هذا ٟمف يم٤من يتقممأ( ىمٞمؾ ـه215)

( ان يتح٘مؼ ُمـ ×اًمٕمسٙمري ) اإلُم٤مم أصح٤مباالظمر يم٤من ُمـ  يم٤مًمٕمؼمشم٤مئل اًمذي هق

 وال ؟أ (×) احلج٦م اإلُم٤مموضع اًمٕمٛمري وهق اٟمف سم٤مًمٗمٕمؾ ويمٞمؾ 

ان اعمٜم٤مؾم٥م اًمتٛمسؽ سمحٞمثٞم٦م وضقح االُم٤مٟم٦م واًمّمدق ذم اسمـ  إمم: ومٞمف ُمْم٤موم٤ًم ىمٚم٧م

ان ُم٤م  إؿمٙم٤ملوم٤مٟمف ال اصمر هل٤م وًمٕمؾ هذا هق اعم٘مّمقد ومال  اًمٕمٛمري دون جمرد ـمقل اًمّمحب٦م

ُم٘مرون  اصال طمتك سمِمؽ قمدم ىمّمده ُمٕمروم٦م احل٘مٞم٘م٦م ومْمالً قمـ قمدم ؿمٙمف ذيمر ال يدل قمغم

ًمؽ الن يمثػما ُمـ اًمٜم٤مس ىمد حي٥م ُمٕمروم٦م احل٘مٞم٘م٦م وًمق قمرومٝم٤م سمٕمدم طم٥م ُمٕمروم٦م احل٘مٞم٘م٦م وذ

شم٘مّمػمًا وشمٗمريٓم٤ًم هٙمذا  -وان قمٚمؿ سمقضمقب اًمبح٨م قمٜمٝم٤م -وًمٙمـ ال يبح٨م قمٜمٝم٤م  الشمبٕمٝم٤م

 .ىمد ي٘م٤مل

وراء اٟمٙم٤مره هق اٟمف يرى ٟمٗمسف اومم سم٤مًمقيم٤مًم٦م  هذا وىمد شم٘مدم اٟمف حيتٛمؾ ان اهلدف ُمـ

وهل  أظمرىُمرشمب٦م  إممًمٞمٍمح سم٤مًمٕمّمٞم٤من وسمداومٕمف شمٜمزل  وطمٞم٨م اٟمف مل يٙمـ سمجرأة اًمِمٞمٓم٤من

 .ؽ وىمد ي١ميده دقمقاه اًمب٤مسمٞم٦م يمذسم٤مً االىمتّم٤مر قمغم جمرد اًمتِمٙمٞم

هؿ أاًمث٤مين ُمـ  يمؼم ُمـ اًمٜم٤مئ٥مأ٤مل : وم٤محلسد واًمتٙمؼم ورؤي٦م ٟمٗمسف ي٦م طمأوقمغم 

 ومٚمٞمٙمـ قمؼمة ًمٜم٤م . ٟمٙم٤مرهإلاًمدواقمل 

وىمد يتخٞمؾ ان ُمـ مجٚم٦م اًمدواقمل هق ىمّمد اًمقىمٞمٕم٦م ذم ُمٜمّم٥م االُم٤مُم٦م ُمـ وراء 

اًمٜمّم٥م وىمّمد اًمقىمٞمٕم٦م ال رسمط هلام  اًمتِمٙمٞمؽ طمٞم٨م اٟمف يم٤من ٟم٤مصبٞم٤ًم وًمٙمـ صمبقت
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 سم٤مًمتِمٙمٞمؽ وال حيّمالن ُمـ ظمالل اًمتِمٙمٞمؽ سمؾ رسمام ي٘متْمٞم٤من اًمٕمٙمس وقمدم اسمراز

 . اًمتِمٙمٞمؽ طمتك يتٛمٙمـ ان يٛمّقه

 صمؿ فمٝمر اًمتقىمٞمع ... : ؾمٞم٠ميت ذح هذه اًمٗم٘مرة ان ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم .

ذم اًمٖمٞمب٦م ()ذًمؽ ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م  إممؿم٤مر أ دقمقاه اًمب٤مسمٞم٦م يمذسم٤ًم وزورًا قمغم ُم٤م :ومـفا

وقمغم ُم٤م يِمػم ًمف ُم٤م ضم٤مء ذم رواي٦م اًمٙمٌم : )ومل يزل  (1118رىمؿ 151ص 2ج :)اعمٕمجؿ

وال رىض ، يستبد  ُمٜم٤م إذنُمرٟم٤م سمال اظمؾ ذم يدا -ال همٗمر اهلل ًمف ذٟمقسمف وال اىم٤مًمف قمثرشمف-

سمام هيقاه ويريده )اراده  إالسمرأيف ، ومٞمتح٤مُمك ُمـ ديقٟمٜم٤م )ُمـ ذٟمقسمف( ، ال يٛميض ُمـ اُمرٟم٤م اي٤مه 

 .ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ومّمؼمٟم٤م قمٚمٞمف طمتك ...( سمذًمؽاهلل 

( . وىمد ٟمص قمغم شمٜمّمبف اًمِمٞمخ اًمّمدوق ) )×(ُمٕم٤مداشمف ألهؾ اًمبٞم٧م  :ومـفا

قمـ اٟمف ممـ ي٘مٍم  اؾمت٤مذه اسمـ اًمقًمٞمد قمـ ؾمٕمد األؿمٕمري اًمذي هق ومْمالً  ٟم٤مىماًل ًمف قمـ

 . أمحداًم٘مٚمؿ قمـ وصػ ضمالًمتف يم٤من ُمٕم٤مسًا ًمف وذم اضمقاء حتقالت 

وًمٞمس اعم٘مّمقد سم٤مًمٜمّم٥م قمغم اًمٔم٤مهر صػمورشمف قم٤مُمٞم٤ًم سمؾ اعم٘مّمقد سمف اًمٕمداء ألهؾ 

 :يمامل اًمديـضم٤مء ذم  ،ال ذيمر ًمف ذم يمت٥م اًمٕم٤مُم٦م وعمذهبٝمؿ ، وُمـ هٜم٤م ()اًمبٞم٧م 

ص٤مًمح ... وذيمر  ريض اهلل قمٜمف قمـ ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل قمـ حمٛمد سمـ أيب: )طمدصمٜم٤م  089ص

شمقىمٞمٕملم ذيٗملم صمؿ ىم٤مل : )ىم٤مل : وعم٤م ورد ٟمٕمل اسمـ هالل  )ًمٕمٜمف اهلل( ضم٤مءين اًمِمٞمخ وئمٝمر 

اؾمتٔمٝم٤مرًا ُمـ االطمتج٤مج شمٗمسػمه سم٤محلسلم سمـ روح وهق يمام شمرى( وم٘م٤مل زم :  ُمـ اعمٕمٚمؼ

 أُمرازم رىمٕم٦م ومٞمٝم٤م : واُم٤م ُم٤م ذيمرت ُمـ  وم٠مظمرج إًمٞمفٞمس اًمذي قمٜمدك وم٠مظمرضمتف اظمرج اًمٙم

ومبؽم اهلل قمٛمره . صمؿ ظمرج ُمـ سمٕمد ُمقشمف : )وم٘مد ىمّمدٟم٤م  -يٕمٜمل اهلالزم-اًمّمقذم اعمتّمٜمع 

 ومبؽم اهلل شمٕم٤ممم قمٛمره سمدقمقشمٜم٤م (. ومّمؼمٟم٤م قمٚمٞمف

قىمٞمٕم٤مت اًمت ضمٕمٗمر اًمٕمٛمري سم٘مريٜم٦م شم٘مدم ذيمره وسم٤مًمت٤مزم ومٝمذه أسمقوفم٤مهر اًمِمٞمخ هق 

شمقىمٞمع ُمست٘مؾ ىمد ظمرج ُمـ  األولان ي٘م٤مل ان  إاليمٚمٝم٤م ىمد صدرت ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مئ٥م اًمث٤مين 
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 . ًمف سم٤مًمب٘مٞم٦م ضمٕمٗمر اًمٕمٛمري وال رسمط أيب

وُمٕمٜمك هذه اًمرواي٦م هق ان اًمٔم٤مهر ان اسم٤م ضمٕمٗمر اًمٕمٛمري يم٤من ىمد ؾم٠مل قمـ اسمـ هالل 

ُمٞمت٤ًم طملم اًمٙمت٤مسم٦م  قمٚمٞمف ىمبؾ ذًمؽ سمحٞم٨م ص٤مر ٤ميم٤من ىمد دقم )×( اإلُم٤ممذم طمٞم٤مشمف وعم٤م يمت٥م 

اُم٤م  سمذًمؽيم٤من يٕمٚمؿ  وًمٙمـ مل يّمؾ اخلؼم سمٕمد عمحٛمد سمـ ص٤مًمح وًمٙمـ اسم٤م ضمٕمٗمر اًمٕمٛمري

سم٤مالـمالع قمٚمٞمف واًمٔم٤مهر ان يمٞمس االضمقسم٦م ىمد ضمٕمٚمف قمٜمد ص٤مًمح سمـ حمٛمد  أوسمٕمٚمؿ همٞمبل 

 -ًمٜمٙمت٦م ال ٟمٕمرومٝم٤م-يٓمٚمع اسم٤م ضمٕمٗمر ص٤مًمح سمـ حمٛمد سمٛمْمٛمقن اًمتقىمٞمع  ًمٜمٙمت٦م ال ٟمٕمرومٝم٤م ومل

تٝم٤مر ُمقت سمـ هالل اظمذ ُمٜمف اًمٙمٞمس واراه اًمتقىمٞمع اًمنميػ واٟمف ُمـ االظمب٤مر وسمٕمد اؿم

وُم٤م سمٕمده٤م : )ىمٚم٧م  212ص 2سمـ هالل ج أمحدسم٤معمٖمٞمب٤مت .وذم هتذي٥م اعم٘م٤مل ذم شمرمج٦م 

رأيف ذم ىمب٤مل اًمٜمص ُمـ اُم٤مُمف ُمع اٟمف ُمتِمٞمع  ًمٕمؾ اعمراد سم٤مًمٜمّم٥م هق اًمتٕمّم٥م واجلٛمقد قمغم

 ( .اعمّمٓمٚمحؾ ٟمّمبف سم٤معمٕمٜمك ذم يمؾ االُمقر وال حيتٛم اإلُم٤مميتبع 

: سم٤مٟمف هبذا اعمٕمٜمك ال يّمٚمح ان يٙمقن ُمث٤مرًا ًمٚمٕمج٥م قمٜمد ؾمٕمد وُمقضمب٤ًم واؿمٙمؾ قمٚمٞمف

 . األصح٤مبهبذا اعمٕمٜمك ذم يمثػم ُمـ  ًمٜمٗمل وضمقد أطمد هذه صٗمتف ًمقضمقد اًمٜمّم٥م

 ُمع قمدم ُمقضم٥م ُمٕمتد سمف . خم٤مًمٗمتف ظمص٤مألسم خم٤مًمٗمتف اًمٔمٝمقر ضمدًا و إمم: ُمْم٤موم٤ًم أىمقل 

ؿم٤مهد قمغم ٟمّم٥م اًمٕمؼمشم٤مئل ذم رء ُمـ اعمّم٤مدر اعمتقومرة  -ايْم٤مً -ضمد : )ال يقىمٞمؾ

وال ؾمٞمام (×) اإلُم٤مماًمٞمٜم٤م( وسم٤مجلٛمٚم٦م ان ُمـ اعم١ميمد اٟمحراف اًمرضمؾ وقمدم اُمتث٤مًمف ألواُمر 

سم٤مًمٖمٚمق ومٛمام مل ىمقًمف  أو ُم٤م يتٕمٚمؼ سمتٕمٞملم حمٛمد سمـ قمثامن ويمٞمالً ًمف واُم٤م رضمققمف قمـ اًمتِمٞمع

 .يثب٧م سمدًمٞمؾ واضح(

ىمبؾ مخس  إًمٞمفٕمري يمٞمػ جيتٛمع هذا اًم٘مقل ُمع ُم٤م ذيمره اعمِمٙمؾ اعمِم٤مر : ًمٞم٧م ؿمأىمقل 

مل يٙمـ ي٘مّمد ُمـ وراء اًمتِمٙمٞمؽ ذم ويم٤مًمتف  صٗمح٤مت : )سمؾ يبدو ُمـ سمٕمض اًمتقىمٞمٕم٤مت اٟمف

ذم ُمٜمّم٥م  جمرد اًمتٜمّمؾ قمـ االذقم٤من ًمف واخلْمقع ألُمره سمؾ يم٤من ي٘مّمد اًمقىمٞمٕم٦م (×)
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اًمٕمداء  إالي٦م اعمت٘مدُم٦م وهؾ اًمقىمٞمٕم٦م ...( وذيمر اًمروا سم٢مؾمٜم٤مدهُم٤مُم٦م وم٘مد روى اًمّمدوق اإل

 واًمٜمّم٥م .

سم٤مًمٕمداء  )×(اًمبٞم٧م  أهؾوُمـ اًمقاضح دالًم٦م )وم٘مد ىمّمدٟم٤م ومّمؼمٟم٤م قمٚمٞمف( اٟمف ىمّمد 

 وىمّمد اًمقىمٞمٕم٦م هبؿ وسمٛمذهبٝمؿ ال اٟمف ىمّمدهؿ سم٤مخلػم .

ومٝمذا ال يٙمِمػ قمـ قمدم وضمقد ؿم٤مهد  ذًمؽٟمف مل يٜمٕمٙمس ؿم٤مهد ًمٜم٤م قمغم أصمؿ ًمٜمٗمؽمض 

ُمع ىمٚم٦م رواي٤مت اسمـ هالل اًمقاصٚم٦م ًمٜم٤م  ر اًمتل مل شمّمؾ ًمٜم٤م ظمّمقص٤مً واىمٕم٤ًم اذ ُم٤م ايمثر اآلصم٤م

ويم٠مهن٤م ضمٗمٞم٧م وشمريم٧م سمٕمد اٟمحراومف وظمّمقص٤ًم ُمع اٟمف  أصح٤مسمٜم٤مُمع اٟمف روى ايمثر اصقل 

ٟم٘مؾ ُم٤م رواه سمٕمد اٟمحراومف مم٤م ومٞمف ٟمّم٥م وقمداء وظمّمقص٤ًم ُمع يمقن اعم٘مٞمؿ عمقىمٗمف  ال يتقىمع

ضمالًمتف سمام ال يسع وصٗمف ممـ ىمد  إمم واًمِم٤مهد قمغم ٟمّمبف هق ؾمٕمد االؿمٕمري وهق ُمْم٤موم٤مً 

 ُمٜم٤م واهلل شمٕم٤ممم هق اًمٕم٤ممل . سم٠مطمقاًمفقم٤مسه و رآه ومٝمق اقمٚمؿ 

 همٚمقه . :ومـفا

: طمٞم٨م ان اًمٖمٚمق يٜم٤مذم اًمٜمّم٥م ومٚمؿ ال ٟمٗمرس اًمٖمٚمق سمٛمٕمٜمك اًم٘مقل سم٤محلٚمقل إن ىمٚم٧م

٦م وُمـ ُم٘متْمٞم٤مشمف شمرك اًمٕمب٤مدة واؾمتب٤مطم اًمِمٚمٛمٖم٤مين وارضاهبام احلالج و إمموٟمحقه مم٤م ٟمس٥م 

وم٘مد  سمذًمؽيٛمتحٜمقن اعمتٝمؿ اًمٖمٚمق  األصح٤مبًمؽ يم٤من ًمذ اعمحرُم٤مت يم٤مًمزٟم٤م واًمٚمقاط و

اًمٖمْم٤مئري قمـ احلسـ سمـ حمٛمقد سمـ سمٜمدار اًم٘مٛمل اٟمف طم٤مل ؾمٛمٕم٧م ُمِم٤مخيل  طمٙمل قمـ اسمـ

األؿم٤مقمرة ًمٞم٘متٚمقه ومقضمدوه يّمكم  ي٘مقًمقن : ان حمٛمد سمـ اورُم٦م عم٤م ـمٕمـ قمٚمٞمف سم٤مًمٖمٚمق اشمٗم٘م٧م

 قمديدة ومتقىمٗمقا قمـ اقمت٘م٤مدهؿ وطمٙمل ٟمٔمػمه قمـ اًمٜمج٤مر آظمره ًمٞم٤مزم إمماًمٚمٞمؾ ُمـ اوًمف 

 ايْم٤ًم .

وي١ميده ايْم٤َم ُم٤م روي قمـ اسمـ هالل ذم ٟمٗمل همٚمق سمـ ؾمٜم٤من ُمـ ىمقًمف : )ُمٕم٤مذ اهلل هق 

ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمٖمالة  إممُمتٕمبدًا( اؿم٤مرة  واهلل قمٚمٛمٜمل اًمٓمٝمقر وطمبس اًمٕمٞم٤مل ويم٤من ُمت٘مِمٗم٤مً 

 (52-53ص 3ح ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م جُمـ شمرك اًمٕمب٤مدة ومم٤مرؾم٦م ٟمقع ُمـ االسم٤مطمٞم٦م )ذ
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: ُمـ اًمٖمري٥م دقمقى اًمتٜم٤مذم سملم اًمٜمّم٥م واًمٖمٚمق عمٕمٜم٤مه ُمع ان اًم٘م٤مئؾ اعمت٘مدم ىمد ىمٚم٧م

: )وسمٕمد ُم٤م سملم اعمذهبلم ()ٟم٘مؾ هق سمال رد وضمف اجلٛمع سمال وم٤مصؾ قمـ اًمِمٞمخ االقمٔمؿ 

مل  : )سمؾ ال يبٕمد اؾمتٗم٤مدة اٟمف()ًمٕمٚمف يِمٝمد سم٤مٟمف مل يٙمـ ًمف ُمذه٥م رأؾم٤ًم( واًمسٞمد اخلقئل 

 ( .أظمرىيتديـ سمٌمء وُمـ هٜم٤م يم٤من ئمٝمر اًمٖمٚمق ُمرة واًمٜمّم٥م  يٙمـ

ٟمف ىمد سح سم٤من اعمٕمٜمك اًمذي ذيمره وم٤مؾمد هٜم٤م طمٞم٨م ىم٤مل : )وًمٙمـ ٟمسب٦م أهذا ُمع 

ديٜم٤م سمخالف احل٤مل ذم ياعمقضمقدة سم٠م اًمٖمٚمق مم٤م ال يقضمد هل٤م ؿم٤مهد ذم اعمّم٤مدر إمماًمٕمؼمشم٤مئل 

ؿ سمؾ ًمٕمؾ اًمِمقاهد قمغم ظمالومف وان اًمنميٕمل واًمٜمٛمػمي واحلالج واًمِمٚمٛمٖم٤مين وارضاهب

آظمر طمٞم٤مشمف وًمذًمؽ مل يٙمـ ي٘متٜمع اًمٙمثػم ُمـ اًمِمٞمٕم٦م سمام ورد  إممض٤مهر اًمّمالح  اًمرضمؾ يم٤من

ذم اعم٘م٤مم وقمدم شمٗمسػم اًمٖمٚمق سمٛمٕمٜم٤مه  ومٞمف ُمـ اًمذم( ومٛمـ اًمٕمجٞم٥م سمٕمد هذا اطمتامل هذا اعمٕمٜمك

 اعمقضقع ًمف اعمحتٛمؾ قمغم اىمؾ شم٘مدير .

ُمـ اًمٜمّمقص ال شمدل قمغم ٟمٗمل اًمٖمٚمق سمٛمٕمٜم٤مه سمؾ شمِمػم  إًمٞمف ان ُم٤م اؿمػم إممهذا ُمْم٤موم٤ًم 

ان اعمتٕم٤مرف يم٤من قمٜمد اًمٖمالة سم٤معمٕمٜمك اعمتٕم٤مرف هق االسم٤مطمٞم٦م وًمٞمسقا يم٤مخلقارج اًمذيـ  إمم

 ويِمٝمد ًمذًمؽ سمام روي ذم )×( اإلُم٤مميم٤مٟم٧م هلؿ ُمٔم٤مهر اًمٕمب٤مدة رهمؿ ظمروضمٝمؿ قمغم 

ػم اًمٜمٛمػمي ... ويم٤من ي٘مقل : )وىم٤مل ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل يم٤من حمٛمد سمـ ٟمّم 299ص :اًمٖمٞمب٦م

ًمٚمٛمح٤مرم  سم٤مإلسم٤مطم٦موي٘مقل ومٞمف سم٤مًمرسمقسمٞم٦م وي٘مقل  (×)احلسـ  أيبسم٤مًمتٜم٤مؾمخ ويٖمٚمق ذم 

 .ضم٤مل سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم ذم أدسم٤مرهؿ ...(وحيٚمؾ ٟمٙم٤مح اًمر

: اٟمف ال وصمقق حيّمؾ ًمٜم٤م سمٖمٚمقه سمٕمد اظمتّم٤مص هذه اًمٜمسب٦م سمِمٞمخ ن ي٘م٤ملأواعمٜم٤مؾم٥م 

وسمٕمد دقمقاه ؿمٝمرة همٚمقه واحل٤مل اٟمف همػم  دون همػمه وسمٕمد قمدم ُمٕم٤مسشمف()اًمٓم٤مئٗم٦م 

 اطمد همػمه . وًمٞمٕمٚمؿ ان قمدم اٟمٕمٙم٤مس ُم٤م يدل قمغم اًمٖمٚمق ذم أيُمِمٝمقر ومٚمذا مل يذيمره 

 األصح٤مبيم٤من سمٕمد اٟمحراومف وم٘مد هجره  إذارواي٤مشمف ىمد يتٜم٤مىمش ومٞمف ُمـ ضمٝم٦م ان همٚمقه 

 . -قمغم شم٘مدير اؿمتامهل٤م قمغم اًمٖمٚمق-اًمٖمٚمق  وهجروا رواي٤مشمف ظمّمقص٤ًم ُم٤م يم٤مٟم٧م وم٤مضح٦م
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واًمٙم٤مذم  212ُم٤م روي ذم اًمبّم٤مئر ص  أصح٤مسمٜم٤موًمٕمؾ مم٤م يٕمد همٚمقًا قمٜمد سمٕمض ىمدُم٤مء 

 ورسمام يٕمثر اعمتتبع قمغم همػمه٤م. 005ص 1ج

قمـ احلسلم وهق اسمـ  سم٢مؾمٜم٤مدهُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل  -ُمـ اعمٜم٤ميمػم أي-: )وًمٕمؾ ُمٜمٝم٤م ىمٞمؾ

ُمـ زرقمف قمـ ؾمامقم٦م( ويم٠مٟمف اظمذ هذا  وهق اسمـ هالل قمـ أمحدحمٛمد االؿمٕمري قمـ 

 اهل٤مُمش طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمف : )اخلؼم ُمقضقع ضمدًا واًمقاضع حمٛمد سمـ هالل اعمٚمٕمقن قمغم ًمس٤من

 .(×اًمٕمسٙمري )

وضٕمف ؾمقى ان ومٞمف ـمٕمٜم٤ًم ؿمديدًا قمغم قمٛمر وًمٙمـ ال ىمريٜم٦م  إمموًمٙمـ ًمٞمس ومٞمف ُم٤م يِمػم 

 .ومٞمف قمغم اٟمف ُمـ وضع اًمٖمالة ومالطمظ

 أمحدسم٘مف قمٜمف قمـ ...( وذم ؾم٤م أمحد)قمٜمف قمـ  273ح 358ص 8واًمسٜمد ذم اًمٙم٤مذم ج

 .هالل قمـ ي٤مرس اخل٤مدم سمـ  أمحدسمـ هالل وذم ؾم٤مسم٘مف احلسلم سمـ 

وان  أمحدشمبٕم٤ًم عم٤م طمٙم٤مه قمـ اًمقاذم ضمٕمؾ اًمّمحٞمح احلسلم قمـ  ()واًمسٞمد اخلقئل 

( 155ص 2وج ،15ص 3ج :)اعمٕمجؿ اعم٘مّمقد سمف هق احلسلم سمـ حمٛمد األؿمٕمري

 (.313ص 6( و )ج11ص 31وهٙمذا ذيمر ذم ؾمٜمد ٟمٔمػم ًمف )ج

 .(051ص ٦5م اًمرضم٤مل )اقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م جوشمٙمٛمٚم ،300ص 36ج :وؾمب٘مف ذم اعمرآة

سمـ هالل قمـ اسمٞمف  أمحد: )اًمٙم٤مذم احلسلم سمـ  115ص  09ج :وًمٙمـ ضم٤مء ذم اًمبح٤مر

 أيُمـ ص٤مطم٥م اًمبح٤مر وم٤من هٜم٤مك ٟمٔمػمًا ًمف  ن ي٘م٤مل اٟمف اضمتٝم٤مدأ إالقمـ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من ...( 

 ر ومل يٜم٘مؾ اًمسٜمد سمٚمٗمٔمف وهق ؾمٜمد ًمرواي٦ميقضمد ُمقرد آظمر ىمد شمٍمف ومٞمف ص٤مطم٥م اًمبح٤م

ذيمر ومٞمف اسمـ ؾمٜم٤من ُمع ان ذم اعمّمدر وهق دالئؾ االُم٤مُم٦م  )×(شمرشمبط سمٛمٔمٚمقُمٞم٦م اًمزهراء 

 قمبد اهلل سمـ ؾمٜم٤من .

 وم٤مخلالص٦م : ان ُم٤م اؿمػم ًمف ُمـ اًمتّمحٞمػ ذم حمٚمف .
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 عهيو ببرت عًره( (×) اإلياو)دعاء 
ؽم اهلل قمٛمره اُم٤م قم٘مقسم٦م قمغم اومٕم٤مًمف يمام ىمد دقم٤م قمٚمٞمف سم٤من يب )×(احلج٦م  اإلُم٤ممصمؿ ان 

ن ُم٤مًمف ُمـ اعمٙم٤مٟم٦م اعمٙمٞمٜم٦م ذم ٟمٗمقس أضمٝم٦م  ُمـ أو ،يم٤مٟم٧م ىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ ُمقضمب٦م ًم٘مٍم قمٛمره

 اهمٚم٥م اًمِمٞمٕم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م ُمـ ؾمقاسم٘مف اًمٓمقيٚم٦م وُمـ فمٝمقره سمٚمبقس اًمزهد واًمت٘مقى وُمـ

ٕمٛمري ُم١مصمرًا يم٤مٟم٧م مم٤م ان خيِمك ان دمٕمؾ شمِمٙمٞمٙمف ذم ويم٤مًم٦م اًم ذًمؽُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م وهمػم 

وان يم٤من ىمد يِمٙمؾ قمٚمٞمف سم٠من فم٤مهر رواي٦م اسمـ مه٤مم  -قمغم ُم٤م ىمٞمؾ-ذم ٟمٗمقس سمٕمض اًمِمٞمٕم٦م 

وضٞمٕمتف ذم  ُمـ ضمٝم٦م احلد ُمـ اؾمتٛمرار أوان اًمِمٞمٕم٦م ىمد ًمٕمٜمقه وشمؼمأوا ُمٜمف واالُمر ؾمٝمؾ 

وىمد ضم٤مء ذم رواي٦م  ،اعمذه٥م طمٞم٨م اٟمف يم٤من ٟم٤مصبٞم٤ًم ىم٤مصدًا ًمٚمٕمداء واًمقىمٞمٕم٦م ذم اعمذه٥م

( 1118رىمؿ 151ص 2سمؽم اهلل سمدقمقشمٜم٤م قمٛمره( )اعمٕمجؿ ج ٟم٤م قمٚمٞمف طمتكاًمٙمٌم )ومّمؼم

)ًمٕمٜمف اهلل( ضم٤مءين اًمِمٞمخ وم٘م٤مل  : )وعم٤م ورد ٟمٕمل اسمـ هالل 089وذم رواي٦م يمامل اًمديـ ص

وم٠مظمرج ازم رىمٕم٦م ومٞمٝم٤م : واُم٤م ُم٤م ذيمرت ُمـ  إًمٞمفزم : اظمرج اًمٙمٞمس اًمذي قمٜمدك وم٠مظمرضمتف 

اهلل قمٛمره صمؿ ظمرج ُمـ سمٕمد ُمقشمف : )وم٘مد ىمّمدٟم٤م ومبؽم  -يٕمٜمل اهلالزم-اعمتّمٜمع  اًمّمقذم أُمر

 ومّمؼمٟم٤م قمٚمٞمف ومبؽم اهلل شمٕم٤ممم قمٛمره سمدقمقشمٜم٤م ( .

 وىمد شم٘مدم ذطمف .

ومتٜم٦م ص٤مطم٥م اًمزٟم٩م اعمِمٝمقر  أي٤مم: )ويم٤من ُمقشمف  237ص 2وذم هتذي٥م اعم٘م٤مل ج

 وىم٤مئع هذه اًمسٜم٦م( . ذيمره٤م اعم١مرظمقن ُمٜمٝمؿ اعمسٕمقدي واًمٓمؼمي ذم

ىمٚمٜم٤م ذم  (ـه215ووم٤مة اًمٜم٤مئ٥م اًمث٤مين  - هـ367سمـ هالل  دأمح)ووم٤مة  ادرحؾة السابعة :

سمـ هالل يم٤من يتٛمتع سمٛمٙم٤مٟم٦م قم٤مًمٞم٦م ذم ٟمٗمقس اًمِمٞمٕم٦م سمٗمٕمؾ قمدة قمقاُمؾ  أمحدُم٤م شم٘مدم ان 

اًمرواة ويمتٛمٔمٝمره سمٛمٔم٤مهر اًمتّمقف ويمٓمقل صحبتف  يمٛمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م واؾمت٤مذيتف ًمٕمدة ُمـ

 . ذًمؽوظمدُمتف ويمٙمؼمه ؾمٜمف وهمػم 
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سمـ  أمحداؾمٚمقب اًمتدرج ذم يمِمػ طم٘مٞم٘م٦م  )×( اإلُم٤ممهذا اختذ  أضمؾوًمٕمٚمف ُمـ 

 .أظمرى ايمثر شم٠مصمػمًا ُمـ ضمٝم٦م واىمؾ ؾمٚمبٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م ألٟمفهالل 

ظمقاص اصح٤مسمف وم٘مط  )×( اإلُم٤مموُمـ هٜم٤م ومٗمل اعمرطمٚم٦م اًمس٤مسم٘م٦م ُمـ طمٞم٤مشمف سمٚمغ 

 دور االقمالن واًمبٞم٤من اًمٕم٤مم . سمـ هالل واُم٤م ذم هذه اعمرطمٚم٦م ومبدء أمحدسمح٘مٞم٘م٦م 

ًمنميٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم هذا اعمج٤مل ُم٤م رواه ذم اًمٙمٌم : )ويم٤من اسمتداء ول اًمتقىمٞمٕم٤مت اوأ

 2ج :ٟمقاسمف ىمقاُمف سم٤مًمٕمراق اطمذروا اًمّمقذم اعمتّمٜمع( )اعمٕمجؿ إمم( ×اٟمف يمت٥م ) ذًمؽ

 .(1118 151ص

وىمد واضمف هذا اًمتقىمٞمع ردة ومٕمؾ ُمـ ىمبؾ اًمرواة وُمـ هٜم٤م ورد : )وىمد يم٤من رواة 

سمـ اًمٕمالء ذم ُمذُمتف ومحٛمٚمقا اًم٘م٤مؾمؿ  ا ُم٤م وردسم٤مًمٕمراق ًم٘مقه ويمتبقا ُمٜمف وم٤مٟمٙمرو أصح٤مسمٜم٤م

 .قمغم ان يراضمع ذم اُمره(

)ىمد يم٤من  -قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرواي٦م اعمزسمقرة- )×(يمد سمذُمف سم٘مقًمف أ )×(ُم٤مم واإل

: )ويمٜم٤م  )×(سمام ىمد قمٚمٛم٧م( وسم٘مقًمف  -اهلل ال رمحف -اُمرٟم٤م ٟمٗمذ اًمٞمؽ ذم اعمتّمٜمع اسمـ هالل 

اخل٤مص  إمم ذًمؽ سم٢مًم٘م٤مءواُمرٟم٤مهؿ  -ال رمحف اهلل-٤مُمف ىمد قمرومٜم٤م ظمؼمه ىمقُم٤ًم ُمـ ُمقاًمٞمٜم٤م ذم اي

 .ُمـ ُمقاًمٞمٜم٤م(

ومٛمـ ضمٝم٦م  -قمغم ُم٤م ئمٝمر ُمـ اًمرواي٦م-ؾمب٥م ذُمف سمدقمقاه اًمٜمٞم٤مسم٦م  )×( اإلُم٤مميمام سملم 

االؾمتبٕم٤مد سمبٞم٤من ؾمب٥م ذُمف وُمـ ضمٝم٦م ؿمدد  )×(وُمـ ضمٝم٦م رومع  ذًمؽ )×( اإلُم٤ممايمد 

 -قمغم ُم٤م ورد- )×(ًمٕمالء سم٘مقًمف اًمٜمٙمػم قمغم ُمـ يرد قمغم ُم٤م جيلء سمف اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ا )×(

)وم٤مٟمف ال قمذر ألطمد ُمـ ُمقاًمٞمٜم٤م ذم اًمتِمٙمٞمؽ ومٞمام روى قمٜم٤م صم٘م٤مشمٜم٤م ىمد قمرومقا سم٠مٟمٜم٤م ٟمٗم٤موضٝمؿ 

 ان ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم( . ذًمؽُمـ  رسٟم٤م وٟمحٛمٚمف اي٤مه اًمٞمٝمؿ وقمرومٜم٤م ُم٤م يٙمقن

سم٘مقًمف  )×( اإلُم٤مميمام ؿمدد اًمٜمٙمػم قمغم ُمـ وصمؼ سم٤مًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٕمالء وًمٙمٜمف رد ىمقل 

 رطمؿ )ُمـ ال يؼمأ ُمٜمف( . و ال أيقمغم ُم٤م ورد : )ال رمحف اهلل وال(  )×(
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طم٤مُمد ومثب٧م ىمقم قمغم اٟمٙم٤مر ُم٤م ظمرج ومٞمف ومٕم٤موده  أسمقورد : )ىم٤مل وىم٤مل  ذًمؽورهمؿ يمؾ 

 .ومٞمف ومخرج : )ال اؿمٙمر اهلل ىمدره(

وطمٙمل قمـ اعمح٘مؼ اًمتسؽمي ان اعمٜم٤مؾم٥م : )ال ؿمٙمر اهلل ؾمٕمٞمف و ال رومع ىمدره( وان 

 ( .51ص 3ج :اعمٜم٤مؾمؽ )ذح ذًمؽاعمّمدر هق  يم٤من اعمقضمقد ذم

)مل يدع اعمرء رسمف سم٤من ال يزيغ ىمٚمبف سمٕمد ان هداه وان جيٕمؾ ُم٤م ُمـ سمف قمٚمٞمف ُمست٘مرًا وال 

شمٓمبٞمؼ ًمٗمٙمرة اعمست٘مر  إالسمـ هالل ُم٤م هق  أمحد ان )×( اإلُم٤ممجيٕمٚمف ُمستقدقم٤ًم( ومبلم 

يمرست  ف ًمٞمس اول ىم٤مرورةوم٤مٟم ذًمؽ إممواعمستقدع اًمتل دل قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وُمْم٤موم٤ًم 

اًمده٘م٤من قمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل وظمدُمتف  أُمرذم االؾمالم سمؾ ؾمب٘مف ٟمٔمػم : )وىمد قمٚمٛم٧م ُم٤م يم٤من ُمـ 

يمٗمرًا طمٞم٨م ومٕمؾ ُم٤م ومٕمؾ ومٕم٤مضمٚمف اهلل سم٤مًمٜم٘مٛم٦م ومل يٛمٝمٚمف  سم٤مإليامنوـمقل صحبتف وم٠مسمدًمف اهلل 

 .ف وصغم اهلل قمغم حمٛمد وآًمف وؾمٚمؿ(واحلٛمد هلل ال ذيؽ ًم

ذم اًمتقىمٞمع اًمنميػ اًمث٤مين : )واقمٚمؿ االؾمح٤مىمل ؾمٚمٛمف اهلل واهؾ ٟمف ىمد ورد أويالطمظ 

سمٚمده  أهؾُمـ يم٤من ؾم٠مًمؽ ويس٠مًمؽ قمٜمف ُمـ  سمٞمتف مم٤م اقمٚمٛمٜم٤مك ُمـ طم٤مل هذا اًمٗم٤مضمر ومجٞمع

 ( .ذًمؽواخل٤مرضملم وُمـ يم٤من يستحؼ ان يٓمٚمع قمغم 

 االب يم٤مهلالزم ُمثاًل وُمـ إممسمـ اؾمح٤مق قمغم ىم٤مقمدة اًمٜمسب٦م  أمحدواًمٔم٤مهر ان اعمراد سمف 

وارضاسمف سم٤مًمذٟم٥م اخل٤مص اًمذي  قمٜمف يمسٕمد هٜم٤م ال يستبٕمد قمدم قمٚمؿ طمتك اضمالء اًمرواة

 .ورده

يمالم اسمـ مه٤مم  أي-: )وفم٤مهر هذا اًمٙمالم ٟمف هبذا يتْمح اًمٜمٔمر ذم دقمقىأيمام 

()االسمـ اوضم٥م اسمتٕم٤مد اًمِمٞمٕم٦م قمٜمف  ان شمقىمػ اًمٕمؼمشم٤مئل ذم ويم٤مًم٦م اًمٕمٛمري -اعمت٘مدم

 .ذا ال يٜمسجؿ ُمع ُم٤م ورد ذم اًمرواي٤مت االظمرى يمام ُمر(وًمٕمٜمٝمؿ اي٤مه وسمراءهتؿ ُمٜمف وًمٙمـ ه

ال اٟمٙم٤مره ًمٜمٞم٤مسم٦م  )×( اإلُم٤مموومٞمف : ان اًمذي يم٤من ُمستقرًا هق اًمذُمقم اًمّم٤مدرة ُمـ 

اًمِمٞمٕم٦م هق ظمقاصٝمؿ اًمذيـ اسمٚمٖمقا  اًمث٤مين )وال يبٕمد ان يٙمقن ُم٘مّمقد اسمـ مه٤مم ُمـ
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 ِمٞمٕم٦م اًمذيـ مل يٜمتنمسمِم٠من اًمٕمؼمشم٤مئل ال قمٛمقم اًم (×) ًمإلُم٤مم األولسمٛمْمٛمقن اًمتقىمٞمع 

 .سمٕمد ووم٤مشمف يمام ؾمبؼ( إالومف سمٞمٜمٝمؿ ظمؼم اٟمحرا

سمال  -: )وم٠ممجٕم٧م اًمِمٞمٕم٦م(()ظمّمقص٤ًم ُمع ىمقًمف -ُمع خم٤مًمٗمتف ًمٚمٔم٤مهر ضمدًا  :وومٞمف

ُمـ  األوممسمـ اؾمح٤مق اًمذي يٕمد ذم اًمدرضم٦م  أمحدمل يبٚمغ طمتك ُمثؾ  األولان اًمذم  ُمقضم٥م

 .اًمقىم٧م ذًمؽاًمِمٞمٕم٦م ذم 

ف : وهق اٟمف يمٞمػ شمقضمف ـمٚم٥م اعمراضمٕم٦م واًمت٠ميمد ُمع ُم٤م ٟمف هٜم٤م ؾم١مال يٓمرح ٟمٗمسأصمؿ 

وُمـ وصم٤مىم٦م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ  )×(اذقم٤مهنؿ ًمف  وُمـ ان اعمٗمروض )×( اإلُم٤ممٕمّمٛم٦م سم فقمٚمٛم

  .اًمٕمالء سمٜمٔمرهؿ

اًم٘م٤مؾمؿ  : ان اطمتامل قمدم طمجٞم٦م اًمتقىمٞمع ال شم٘متيض سم٤مًمرضورة اطمتامل شمزويرواجلقاب

 اإلُم٤ممتامل شمزوير اًمقاؾمٓم٦م سملم اًمٜم٤مئ٥م اذ يٜمِم٠م ُمـ اطم )×( اإلُم٤مماًمرد قمغم  أوسمـ اًمٕمالء 

 واًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٕمالء . )×(

وُم٤م سمٕمده٤م يمالُم٤ًم ـمقياًل طمقل ضمقاب هذا  137ص :وىمد ذيمر ذم ايمٚمٞمؾ اعمٜمٝم٩م

 ٟمٔمر ومالطمٔمف . اًمس١مال ال سم٠مس سمبٕمْمف وان يم٤من سمٕمْمف ال خيٚمق ُمـ

اسمـ هالل سم٠مٟمف ُمتّمقف سمبٞم٤من يمؼمى ذم  )×( اإلُم٤مميمام وضح هٜم٤مك وضمف ذم 

 سمذُمٝمؿ . )×( األئٛم٦مسمبٞم٤من اًمرواي٤مت اًمقاردة قمـ  ،٦ماًمّمقومٞم

( يمام اٟمف 1118 151ص 2ج :هذا وىمد ورد ضمزء ُمـ هذا اًمٚمٕمـ ذم اًمٖمٞمب٦م )اعمٕمجؿ

وىمد شم٘مدُم٧م  -واًمٔم٤مهر اٟمف هق هذا ٟمٗمسف- ًمٕمـ سمٕمد ُمقشمف إممورد ذم يمامل اًمديـ اؿم٤مرة 

 االؿم٤مرة ًمف .

احلٞمٚمقًم٦م  ذًمؽٕمؾ أطمد اؾمب٤مب ٟمف ىمد شمس٠مل ُم٤م ضمدوى ذُمف سمٕمد ووم٤مشمف ؟ واجلقاب ًمأصمؿ 

 وـمري٘متف اًمْم٤مًم٦م يم٤مًمتّمقف سملم اًمِمٞمٕم٦م . ٟمٞم٤مسم٦م اًمث٤مين ٟمٙم٤مريم٢مدون ؿمٞمقع اومٙم٤مر اعمٜمحروم٦م 
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 ذًمؽٟمف ىمد حيتٛمؾ ان اعم٘مّمقد سمام ضم٤مء ذم رواي٦م اًمٙمٌم )ويم٤من اسمتداء أهذا وىمد فمٝمر 

 ىمباًل رسًا . ...( اٟمف اسمتداء ـمقر االقمالن اذ يم٤من ىمد ذم

  رواي٦م اًمٙمٌم :هذا وهٜم٤مك اؿمٙم٤مالن قمغم

ال سم٤مًمٕمراق وسم٤مًمت٤مزم وم٘مد  سم٠مذرسمٞمج٤منن اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٕمالء يم٤من ُمـ اًمقيمالء إ :األول

 ع.قمٚمٞمف اًمتقىمٞم همػم اعمحتٛمؾ ان يٙمقن هق اًمذي وردي٘م٤مل ان ُمـ 

ن فم٤مهر يمالم اسمـ مه٤مم هق ان اول ذم قمٚمٜمل ورد ذم طم٘مف هق ذم وىم٧م ٟمٞم٤مسم٦م إ :الثاين

ضمٕمٗمر اًمٕمٛمري واطمتامل  أيباًمذُمقم ذم وىم٧م ٟمٞم٤مسم٦م  ٖم٤مءلم سمـ روح اًمٜمقسمختل والزُمف اًماحلس

 قمدم اـمالع اسمـ مه٤مم ضٕمٞمػ .

: )يمام ان ُم٤م يٚمقح ُمـ اًمٙمالم اعمذيمقر ُمـ ان ذم  51ص 3ج :وذم ذح اعمٜم٤مؾمؽ

مم٤م ال يّمح ي٘مٞمٜم٤ًم وم٘مد ُمّر ان اًمتقىمٞمٕم٤مت وردت  اسمـ روح إمماًمٕمؼمشم٤مئل فمٝمر اوالً ذم اًمتقىمٞمع 

رواي٦م  ذم سمذًمؽ٤مشمف ُمب٤مذًة قمغم يد اًمٕمٛمري وًم٘مد سح ذم ذُمف ذم طم٤مل طمٞم٤مشمف وسمٕمد مم

 إمموم٤من ُمـ اعمستبٕمد ضمدًا قمدم ورود اًمتقىمٞمع سمِم٠من اًمرضمؾ  ذًمؽاًمِمٞمخ وُمع اًمٖمض قمـ 

سمٕمد ُم٤م ي٘مرب ُمـ ارسمٕملم  أي 215 أو 210اًمٜمٞم٤مسم٦م قم٤مم  زُم٤من اًمٜم٤مئ٥م اًمث٤مًم٨م اًمذي شمقمم

 ؾمٜم٦م قمغم ُمقت اًمٕمؼمشم٤مئل .

اسمـ روح يم٤مٟم٧م ُمِمتٛمٚم٦م قمغم  إمم٤مت اًمتل ظمرضم٧م ذم ان سمٕمض اًمتقىمٞمٕم إؿمٙم٤ملٟمٕمؿ ال 

سمِم٠من اًمِمٚمٛمٖم٤مين طمٞم٨م ورد  213ظمرج قم٤مم  ذيمر اًمٕمؼمشم٤مئل واٟمحراومف وُمٜمٝم٤م اًمتقىمٞمع اًمذي

يٕمل اًمنم ومٞمف : )اٟمٜم٤م ذم اًمتقىمل واعمح٤مذرة ُمٜمف قمغم ُم٤م يمٜم٤م قمٚمٞمف ممـ شم٘مدُمف ُمـ ٟمٔمرائف ُمـ

 .واًمٜمٛمػمي واهلالزم واًمبالزم(

 ومٝمق سم٤مق سمال طمؾ . األولل اًمث٤مين واُم٤م واًمٔم٤مهر ان هذا داومع االؿمٙم٤م

دقمقى ال ؿم٤مهد هل٤م ؾمقى سمْمع رواي٤مت ضٕمٞمٗم٦م اًمسٜمد ُمـ ان اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٕمالء  إال

يستحّمؾ اًمِم٤مهد قمغم ظمالومٝم٤م وم٤من حمٛمد سمـ  اهلٛمداين يم٤من اوالً ويمٞماًل سم٤مًمٕمراق ُمع اٟمف ىمد
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مل  )×( ٤مماإلُم( ذم روايتف اعمت٘مدُم٦م اًمتل ذيمر ومٞمٝم٤م ويمالء ـه312ؾمدي )ت : ضمٕمٗمر األ

هق ىمبؾ شمقزم  اًمرواي٦ماًمٕمٛمري واسمٜمف وهذا ُمٕمٜم٤مه ان زُم٤من  إاليذيمر ُمـ اًمسٗمراء االرسمٕم٦م 

 أذرسمٞمج٤منومٞمٝم٤م ان اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٕمالء يم٤من ويمٞمالً ذم  اًمٜم٤مئ٥م اًمث٤مًم٨م اًمٜمٞم٤مسم٦م وطمٞم٨م ىمد ذيمر

 ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه ان يم٤من ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مئ٥م اًمث٤مين ويمٞمالً هٜم٤مك ال ذم اًمٕمراق وومٞمف ٟمٔمر

 ذًمؽان يستٗم٤مد  إالاٟمف يم٤من ويمٞماًل هٜم٤مك ذم سمٕمض طمٞم٤مشمف ال ذم مجٞمٕمٝم٤م  إالل وم٤مٟمف ال يد

 .اٟمف يم٤من ويمٞماًل سم٤مًمٕمراق إممُمـ قمدم االؿم٤مرة 

االؿمٙم٤مل هق  وم٢مذنُمٜمٓم٘م٦م ويم٤مًمتف وىم٧م اًمرواي٦م ال أيمثر  إممان اًمالزم االؿم٤مرة  :ويرده

 قمدم اًمثبقت ال صمبقت اًمٕمدم .

 .(هـ 236ووم٤مة اًمٜم٤مئ٥م اًمث٤مًم٨م  - 215)ووم٤مة اًمٜم٤مئ٥م اًمث٤مين  ادرحؾة الثامـة :

سمـ هالل ومٗمل رواي٦م اسمـ مه٤مم : )صمؿ فمٝمر  أمحدوذم هذه اعمرطمٚم٦م اؾمتٛمرت اًمذُمقم قمغم 

 .روح سمٚمٕمٜمف واًمؼماءة ُمٜمف ذم مجٚم٦م ُمـ ًمٕمـ( اًم٘م٤مؾمؿ احلسلم سمـ أيباًمتقىمٞمع قمغم يد 

ٖمٞمب٦م ذم اًم()اًمتقىمٞمع اًمذي رواه هق واًمذي ذيمره اًمِمٞمخ  إمم سمذًمؽويِمػم اسمـ مه٤مم 

ه٤مرون سمـ ُمقؾمك ىم٤مل طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ مه٤مم ظمرج  حمٛمد أيب: )اظمؼمٟم٤م مج٤مقم٦م قمـ  019ص

اصمٜمتل قمنم  اًم٘م٤مؾمؿ احلسلم سمـ روح ريض اهلل قمٜمف ذم ذي احلج٦م ؾمٜم٦م أيبقمغم يد اًمِمٞمخ 

 اًمٕمزاىمر واعمداد رـم٥م مل جيػ . أيبذم ]ًمٕمـ[ اسمـ  وصمالصمامئ٦م

ـ احلسلم سمـ روح ذم اًمِمٚمٛمٖم٤مين داوود ىم٤مل ظمرج اًمتقىمٞمع ُم أيبواظمؼمٟم٤م مج٤مقم٦م قمـ 

  .وصمالصمامئ٦ماحلج٦م ؾمٜم٦م اصمٜمتل قمنم  قمكم سمـ مه٤مم ذم ذي أيب إممواٟمٗمذ ٟمسختف 

ُمقمم قمكم سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمرات رمحف  -سمـ ذيم٤م  أمحداًمٗمتح  أسمق: اسمـ ٟمقح وطمدصمٜم٤م ىم٤مل

سمتقىمٞمع ظمرج ذم ذي احلج٦م ؾمٜم٦م اصمٜمتل قمنمة  قمكم سمـ مه٤مم سمـ ؾمٝمٞمؾ  أسمقاهلل ىم٤مل اظمؼمٟم٤م 

 ىم٤مل حمٛمد سمـ احلسـ سمـ ضمٕمٗمر )اؾمامقمٞمؾ سمـ( ص٤مًمح اًمّمٞمٛمري اٟمٗمذ اًمِمٞمخ : الصمامئ٦موصم

مه٤مم ذم ذي قمكم سمـ  أيبؿمٞمخٜم٤م  إمماحلسلم سمـ روح ريض اهلل قمٜمف ُمـ حمبسف ذم دار اعم٘متدر 
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قمكم )قمكم( وقمرومٜمل ان اسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ ريض اهلل  أسمقوصمالصمامئ٦م واُماله  احلج٦م ؾمٜم٦م اصمٜمتل قمنمة

وان ال خيِمك وي٠مُمـ  سم٢مفمٝم٤مره ٝم٤مره طم٤مٟمف ذم يد اًم٘مقم وطمبسٝمؿ وم٠مُمرقمٜمف راضمع ذم شمرك افم

 سم٤مظمتالفسمٛمدة يسػمة واحلٛمد هلل وذيمر اًمتقىمٞمع  ذًمؽومتخٚمص وظمرج ُمـ احلبس سمٕمد 

ف : )واقمٚمؿ اٟمٜم٤م ُمـ اًمتقىمل ًمف واعمح٤مذرة فموهق ـمقيؾ وومٞمف : قمغم سمٕمض اًمٗم٤م اًمٗم٤مظ اًمرواة

نميٕمل واًمٜمٛمػمي واهلالزم واًمبالزم اًم ُمٜمف قمغم ُمثؾ )ُم٤م يم٤من( ُمـ شم٘مدُمٜم٤م ًمٜمٔمرائف ُمـ

 واىمرأه إالقمكم هذا اًمتقىمٞمع ومل يدع اطمدًا ُمـ اًمِمٞمقخ  أسمقوهمػمهؿ( ... ىم٤مل ه٤مرون واظمذ 

ذم اًمٓم٤مئٗم٦م وم٤مضمتٛمٕم٧م  ذًمؽقمٚمٞمف ويمقشم٥م ُمـ سمٕمد ُمٜمٝمؿ سمٜمسختف ذم ؾم٤مير االُمّم٤مر وم٤مؿمتٝمر 

 يـ وصمالصمامئ٦م( .قمكم اًمِمٚمٛمٖم٤مين ذم ؾمٜم٦م صمالث وقمنم قمغم ًمٕمٜمف واًمؼماءة ُمٜمف وىمتؾ حمٛمد سمـ

 . 089ويرشمبط سم٤معم٘م٤مم رواي٦م يمامل اًمديـ اعمت٘مدُم٦م ص

سمـ داوود اًم٘مٛمل  أمحداحلسـ حمٛمد سمـ  أيب: )اظمؼمٟم٤م مج٤مقم٦م قمـ  272ص :وذم اًمٖمٞمب٦م

اًم٘م٤مؾمؿ احلسلم سمـ روح )ريض  أيبواُمالء  سمـ اسمراهٞمؿ اًمٜمقسمختل أمحدىم٤مل وضمدت سمخط 

 ٗمذت ُمـ ىمؿ يس٠مل قمٜمٝم٤م هؾ هلاهلل قمٜمف( قمغم فمٝمر يمت٤مب ومٞمف ضمقاسم٤مت وُمس٤مئؾ اٟم

طمٙمل قمٜمف اٟمف ىم٤مل هذه  ألٟمفضمقاسم٤مت حمٛمد سمـ قمكم اًمِمٚمٛمٖم٤مين  أو (×)ضمقاسم٤مت اًمٗم٘مٞمف 

قمغم فمٝمر يمت٤مهبؿ : ... وىمد يم٤مٟم٧م اؿمٞم٤مء ظمرضم٧م  اعمس٤مئؾ اٟم٤م اضمب٧م قمٜمٝم٤م ومٙمت٥م اًمٞمٝمؿ

سمـ سمالل )يمذا واؾمتٔمٝمر اعمح٘مؼ ذم اهل٤مُمش ان اًمّمحٞمح محد سمـ  أمحداًمٞمٙمؿ قمغم يدي 

همػمه ُمـ ٟمٔمرائف ويم٤من ُمـ ارشمدادهؿ قمـ االؾمالم ُمثؾ ُم٤م يم٤من ُمـ هذا قمٚمٞمٝمؿ هالل( و

 -وطمٙمك ذم اهل٤مُمش قمـ اًمبح٤مر ذطمف ومراضمع-ًمؽ ذ ٦م اهلل وهمْمبف( وم٤مؾمتثب٧م ىمدياًم ذمًمٕمٜم

 ذًمؽوان  ُمـ اؾمتثب٧م وم٤مٟمف ال رضر ذم ظمروج ُم٤م ظمرج قمغم ايدهيؿ إالومخرج اجلقاب 

سالم واًمّمالة واًمرمح٦م( اٟمف ؾمئؾ قمـ صحٞمح وروي ىمدياًم قمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء قمٚمٞمٝمؿ اًم

: اًمٕمٚمؿ قمٚمٛمٜم٤م وال رء قمٚمٞمٙمؿ  (×)همْم٥م اهلل قمٚمٞمف وىم٤مل  ُمثؾ هذا سمٕمٞمٜمف ذم سمٕمض ُمـ

ًمف ُمـ اًمث٘م٤مت رمحٝمؿ اهلل  ُمـ يمٗمر ُمـ يمٗمر ومام صح ًمٙمؿ مم٤م ظمرج قمغم يده سمرواي٦م همػمه
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ومردوه اًمٞمٜم٤م قمغم يده  إمممل خيرج اًمٞمٙمؿ ذم ذًمؽ  أووم٤ممحدوا اهلل واىمبٚمقه وُم٤م ؿمٙمٙمتؿ ومٞمف 

احلسلم حمٛمد سمـ  أسمقٟمبٓمٚمف ... وىم٤مل اسمـ ٟمقح اول ُمـ طمدصمٜم٤م هبذا اًمتقىمٞمع   أوًمٜمّمححف 

 أسمقاحلسـ سمـ داوود ومٚمام ىمدم  أيب قمكم سمـ مه٤مم و ذيمر اٟمف يمتبف ُمـ فمٝمر اًمدرج اًمذي قمٜمد

 أيباًمِمٞمخ  إممىمؿ  أهؾاحلسـ سمـ داوود وىمرأشمف قمٚمٞمف ذيمر ان هذا اًمدرج سمٕمٞمٜمف يمت٥م سمف 

سمـ اسمراهٞمؿ اًمٜمقسمختل وضمٕمؾ اًمدرج  أمحدقمغم فمٝمره سمخط  وم٠مضم٤مهبؿوومٞمف ُمس٤مئؾ  اًم٘م٤مؾمؿ

 احلسـ سمـ داوود( . أيبقمٜمد 

 شمٗمّمٞمؾ ٟمسخ٦م اًمدرج وُمس٤مئٚمف .()صمؿ ذيمر 

ُمقر أومٕم٤مًمف وصٗم٤مشمف وُم٤م شمرشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىمب٤مئح ا :وىمد خلص ذم هتذي٥م اعم٘م٤مل

 . 230ص 2ضمٕمٝم٤م جؿم٤مء ومٚمػما صدرت ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م ُمـ قم٘مقسم٤مت وحم٤مؾمٜمٝم٤م ومٛمـ

 (انمابو)
 :وومالح اًمس٤مئؾ ،058ص :واالُم٤مزم ،299ص :يٚم٘م٥م سم٤مًمٙمرظمل يمام ذم اًمٖمٞمب٦م

ل اًمٙمرظمل وىمد قمؼم سمـ هال سم٠ممحد وىمد قمؼم قمٜمف ومٞمٝم٤م 322ص 337ص 153ص 12ص

 .الح اًمس٤مئؾ سم٠ممحد سمـ ُمٚمٞمؽ اًمٙمرظملقمٜمف ايْم٤ًم ذم وم

ظمل ومراضمع سمـ هالل اًمٙمر أمحدواعم٘مّمقد سم٤مًمٙمؾ واطمد واًمتٕمبػم اًمّمحٞمح هق 

طمٞم٨م ذيمر ان اجلٛمٞمع واطمد وراضمع  1825ورىمؿ  1826رىمؿ  516ص 1اعمستدريم٤مت ج

 .95سبح٤مين )ُمد فمٚمف اًمقارف( ه٤مُمش صيمٚمٞم٤مت ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل ًمٚمٕمالُم٦م اًم

سمـ هٚمٞمؾ  أمحدًمٚمحسلم سمـ  0313رىمؿ  95ص 2ج :وىمد شمرضمؿ ذم اعمستدريم٤مت

هق ؾمٙمقٟمتف ذم اًمٙمرخ اًمٜمسب٦م هذه  سمـ هالل ووضمف أمحدوًمٙمٜمف شمّمحٞمػ قمـ احلسلم قمـ 

وومٞمف : )... ىم٤مل  578ص :وهق ُم٤م ضم٤مء ذم االُم٤مزم األؾم٤مٟمٞمدقمغم ُم٤م اؿمػم ًمف ذم سمٕمض 

ُم٤م ضم٤مء  ذًمؽسمـ هالل ذم ُمٜمزًمف سم٤مًمٙمرخ ...( ويٚم٘م٥م ايْم٤ًم سم٤مهلالزم ويدل قمغم  أمحدطمدصمٜم٤م 
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األب وىمد يٜمس٥م  إمماًمٜمسب٦م  ُمـ سم٤مب 019وذم اًمٖمٞمب٦م ص 089ذم يمامل اًمديـ ص

 ذًمؽضمده طمٞم٨م ئمٝمر اٟمف يم٤من اُمرًا ُمتٕم٤مروم٤ًم ذم  إمميم٤مًمبالزم ٟمسب٦م  اجلد إمماًمِمخص 

 .اًمقىم٧م

: ) ... ودٟمق ُمٜمزًم٦م اسمٞمف اوضم٥م ٟمسبتف )اهلالزم(  212ص 2ج :وضم٤مء ذم هتذي٥م اعم٘م٤مل

 .()اقمٚمؿ سمام ىم٤مل ()وهق 

ٟم٘مالً قمـ رواي٦م  85ص :ويٚم٘م٥م ايْم٤ًم سم٤مًمٕمؼمي يمام دل قمٚمٞمف ُم٤م ضم٤مء ذم ومالح اًمس٤مئؾ

هالل اًمٕمؼمي قمـ قمكم سمـ اؾمب٤مط سمـ   أمحدؿ )قمـ ُمقؾمك سمـ احلسـ قمـ ذم ُمديٜم٦م اًمٕمٚم

.... ) 

 ال ؟ أوقمؼمشم٤مء صحٞمح٦م  إممويٜمبٖمل اًمت٠ميمد أيمثر عمٕمروم٦م ان هذه اًمٜمسب٦م 

: )وقمؼمشم٤م ىمري٦م سمٜمقاطمل ()هذا وًمٙمـ ًم٘مبف اًمِمٝمػم هق اًمٕمؼمشم٤مئل ىم٤مل ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م 

: )واٟمام ىمٞمؾ ًمف االؾمٙم٤مذم  115ص 3ج سمٚمد اؾمٙم٤مف وهق ُمـ سمٜمل اجلٜمٞمد( وذم اًمرسائر

 يمرسى أي٤مموسمٜمق اجلٜمٞمد ُمت٘مدُمقه٤م ىمدياًم ُمـ  تاؾمٙم٤مف وهل ُمديٜم٦م اًمٜمٝمرواٟم٤م إممُمٜمسقب 

قمٛمر قمغم شم٘مدم اعمقاضع  وم٠مىمرهؿقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  أي٤مموطملم ُمٚمؽ اعمسٚمٛمقن اًمٕمراق ذم 

اًمٞمقم  إمميمرسى وسم٘مٞمتف  أي٤مماًمٜمٝمرواٟم٤مت ذم  واجلٜمٞمد هق اًمذي قمٛمؾ اًمِم٤مذروان قمغم

 هدة ُمقضمقدة واعمديٜم٦م ي٘م٤مل هل٤م اؾمٙم٤مف سمٜمل اجلٜمٞمد( .ُمِم٤م

اًمٕمٚمٞم٤م وهق ُمـ  أون اؾمٙم٤مف سمٜمل اجلٜمٞمد هق اؾمٙم٤مف االقمغم إ: و ضم٤مء ذم اهل٤مُمش

وصمٛم٦م اؾمٙم٤مف اًمسٗمغم وهل ىمري٦م  ٟمقاطمل اًمٜمٝمروان سملم سمٖمداد و واؾمط ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمنمىمل 

 ايْم٤ًم ُمـ ٟمقاطمل هنروان ... .

ٟمف يٖمٚم٥م قمغم إ: راء ذم قمٝمد اخلالوم٦م اًمٕمب٤مؾمٞم٦مُمؾمقؾم٦م ذم ري ؾم٤م أمحدوىم٤مل اًمديمتقر 

اؾمٙم٤مف سمٜمل اجلٜمٞمد اٟمتٝمك سمتٍمف )اٟمٔمر  اًمٔمـ ان اـمالل ؾمامقم٦م هل سم٘م٤مي٤م ُمـ ُمديٜم٦م

  .(115ص 3اهل٤مُمش ج
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 3وج ،ُم٤مدة اؾمٙم٤مف 181ص 1ًمٚمحٛمقي ج :يمثر يٜمٔمر ُمٕمجؿ اًمبٚمدانأوًمٚمتٗمّمٞمؾ 

شم٤م واقمٞم٤من يمرخ قمؼمُم٤مدة  009ص 0وج ،ُم٤مدة قمؼمشم٤م 78ص 0وج ،ُم٤مدة اجلٜمٞمد 172ص

 .311ص 2اًمِمٞمٕم٦م ج

يمرخ سمٖمداد ال يمرخ قمؼمشم٤م يمام ان اًمٔم٤مهر  إمم: اًمٔم٤مهر ان ٟمسبتف سم٤مًمٙمرظمل ٟمسب٦م أىمقل 

قمؼمشم٤م سم٤مًمٕمؼميت اٟمٔمر  إممىمد يٕمؼم قمـ اعمٜمسقب  ًمٕمؼمشم٤م وهل قمؼميت وم٤مٟمف أظمرىان هٜم٤مك ٟمسب٦م 

 وُمـ هٜم٤م ٟم٘مقل ان اًمٔم٤مهر ان اًمٕمؼمي شمّمحٞمػ قمـ اًمٕمؼميت 351خمتٍم اًمذهبل ص

 .الُمر ؾمٝمؾ واهلل شمٕم٤ممم هق اًمٕم٤مملاو

سمـ هالل صمقاب  أمحدحمٛمد اسمـ  األؾم٤مٟمٞمدٟمف ىمد ورد ذم سمٕمض أير سم٤مًمذيمر وُمـ اجلد

وًمٕمٚمف هق ٟمٗمس حمٛمد  511ص () السمـ ـم٤مووس :واًمٞم٘ملم، 26، ص 8ص :قماملاأل

 .288ص 1ج :اسمـ هالل اًمقاىمع ذم اؾم٤مٟمٞمد اًمٕم٤مُم٦م واعمؽمضمؿ ًمف ذم شم٤مريخ سمٖمداد أمحداسمـ 

 .سمـ هالل اًمسٛمرىمٜمدي واهلل شمٕم٤ممم هق اًمٕم٤ممل أمحديْم٤ًم قمٜمدهؿ حمٛمد اسمـ ويقضمد ا

وُم٤م يم٤من سمف  517ص 0ومٗمٞمف ج ذم اًمٗم٘مٞمف صحٞمح إًمٞمف()وـمريؼ اًمِمٞمخ اًمّمدوق 

وحمٛمد اسمـ احلسـ )ريض اهلل قمٜمٝمام( قمـ ؾمٕمد سمـ  أيبسمـ هالل وم٘مد رويتف قمـ  أمحدقمـ 

 .سمـ هالل أمحدقمـ  قمبد اهلل

 .ْمٝمؿ ُمـ اخل٤مص٦م وسمٕمْمٝمؿ ُمـ اًمٕم٤مُم٦مُمديٜم٦م قمؼمشم٤مء سمٕمهذا ويقضمد رواة اظمر ُمـ 





 

 انفصم انثاَي

(إنيو)انطعٌٌ ادلٌجيت 
سمـ هالل قمدة ـمٕمقن وئمٝمر ُمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمٜم٤مىمِم٦م ومٞمٝم٤م ذم  أمحد إممىمد وضمٝم٧م 

 :ًمؽذىمٞمؾ ذم اًمدوم٤مع قمٜمف وحت٘مٞمؼ احلؼ ذم  اجلٛمٚم٦م ومٚمٜمستٕمرض اًمٓمٕمقن اًمتل وضمٝم٧م ًمف وُم٤م

( ذم ُم٘م٤مم اجلٛمع سملم رواي٦م االضمالء قمٜمف ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمتبحر اعمحدث اًمٜمقري )

 -: ) 58ص 0ذم ظم٤ممت٦م اعمستدرك ج وسملم ُم٤م ورد ومٞمف ُمـ اًمذم قمٜمد شمٕمرضف ًمٚمبح٨م قمٜمف

وذيمر  -قمدم اقمتٜم٤مئٝمؿ سمف وقمدم صمبقشمف قمٜمدهؿ وًمٕمٚمف اًمٔم٤مهر ُمـ اًمٜمج٤مر ومٗمل رضم٤مًمف 

() ( قمب٤مرشمف صمؿ ىم٤مل )- ت٠مُمؾ ذم مت٤مم يمالُمف يٕمٚمؿ اٟمف قمٜمده يمام ىم٤مل : ص٤مًمح : )واعم

 ؾمٜمٜمبف قمٚمٞمف ان ؿم٤مء اهلل ويٜمٙمر قمٚمٞمف يمام اًمرواي٦م وقمدم صمبقت ضٕمٗمف قمٜمده وقمدم دالًم٦م ىمقًمف

 .شمٕم٤ممم(

( ان اًمْمٕمػ قمٜمده همػم صم٤مسم٧م وًمٙمـ ال يبٕمد ان : فم٤مهر قمب٤مرة اًمٜمج٤مر )أىمقل 

 إممٙمٌم ضٕمػ اًمسٜمد وسم٤مًمٜمسب٦م اًم ُم٤م ضم٤مء ذم رضم٤مل إممُمٜمِم٠م قمدم اًمثبقت هق سم٤مًمٜمسب٦م 

( هق قمدم وصقهل٤م ( وؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م )اًمٓمٕمقن اًمقاردة ذم يمت٥م اًمِمٞمخ اًمّمدوق )

 اًمٕم٤ممل . واهلل إًمٞمف

ايمث٤مره اًمرواي٦م قمٜمف ذم  إمم: )وئمٝمر هذا ُمـ اًمٙمٚمٞمٜمل ايْم٤ًم وم٤مٟمف ُمْم٤موم٤ًم (صمؿ ىم٤مل )

قمٜمف سمال واؾمٓم٦م ال قمدم ذُمف ًمق يم٤من يروي  اًمٙم٤مذم( وًمٙمـ ايمث٤مره اًمرواي٦م اٟمام يٙمِمػ قمـ

قمثامن  سمـ هالل ىم٤مل طمدصمٜم٤م أمحدقمـ  أمحدُمٕمٝم٤م وقمغم يمؾ )ىم٤مل ذم سم٤مب اًمٖمٞمب٦م : احلسـ سمـ 

اعمٝمدي )قم٩م(  اإلُم٤ممصمؿ ذيمر رواي٦م ذم -قمـ قمٞمسك قمـ ظم٤مًمد سمـ ٟمجٞمع قمـ زرارة سمـ أقملم 

 -)×(شمتْمٛمـ همٞمبتف 
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ؾم٧م سمـ هالل ؾمٛمٕم٧م هذا احلدي٨م ُمٜمذ  أمحد( : )ىم٤مل صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل )

 ومخسلم ؾمٜم٦م( اٟمتٝمك .

اًمؼمىمل ُمـ ان  أمحدآظمره ؾمبٞمؾ ُم٤م شم٘مدم ذم شمرمج٦م  إمم...( أمحدوؾمبٞمؾ ىمقًمف )ىم٤مل 

ُمـ االظمب٤مر سم٤معمٖمٞمب٤مت واالظمب٤مر سمام مل  اًمٖمرض ُمـ ٟم٘مٚمف هذا اًمٙمالم قمٜمف جلٕمٚمف هذا اخلؼم 

ي٘مع ىمبؾ وضققمف صمؿ وضع ومٞمٙمقن طمج٦م ًمدقمقى اًمٕمّم٤مسم٦م احل٘م٦م ومٚمق ال يمقٟمف قمٜمده ممـ 

 قمٚمٞمف ويٕمقل قمغم يمالُمف عم٤م اردف اخلؼم سمٙمالُمف( . ديٕمتٛم

سمـ هالل ال يدل قمغم قمدم صمبقت اًمٓمٕمـ ُمـ همػم ضمٝم٦م  أمحد: هذا اًمٙمالم ُمـ  أىمقل 

 صمبقت وصم٤مىمتف قمٜمده ؟ ( وهؾ يدل قمغماًمقصم٤مىم٦م قمٜمد اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل )

( اراد ان جيٕمؾ هذا اخلؼم ُمـ اؾمتٔمٝمرٟم٤م ان اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل ) إذاٟمف إواجلقاب : 

 إممطمدوث اًمٖمٞمب٦م اعمٓمٝمرة واٟمف اؾمتٜمد ذم هذه  الظمب٤مر سم٤معمٖمٞمب٤مت واٟمف ىمد شمٜم٤مىمٚمتف اًمرواة ىمبؾ ا

اًمت٠ميمد  سمـ هالل سمسامقمف ىمبؾ طمدوث اًمٖمٞمب٦م )وًمق ُمـ ضمٝم٦م اٟمف ال يٛمٙمـ أمحدجمرد اظمب٤مر 

سمقىم٧م ؾمامقمف(  أمحدُمـ يمقن زُم٤من ٟم٘مٚمف اٟمام هق ىمبؾ طمدوث اًمٖمٞمب٦م ُمـ همػم ـمريؼ اظمب٤مر 

هق  أمحدشم٤مم وًمٙمـ حيتٛمؾ ان اًمٖمرض ُمـ ذيمر يمالم  ٤م ذًمؽ ومام ذيمراؾمتٔمٝمرٟم إذاٟمف أ

ىمرائـ  أمحد اٟمف اٟمْمؿ ًمٙمالم أواطمتامل اٟمف اظمب٤مر سم٤معمٖمٞمب٤مت الطمتامل صدىمف  إمماالؿم٤مرة 

ُمٕمٞمٜمف اوضمب٧م اًمقصمقق سمدقمقاه وسم٤مًمت٤مزم وم٤مؾمتٗم٤مدة وصم٤مىمتف ومْمالً قمـ قمدم صمبقت ذُمف ُمـ ٟم٘مٚمف 

(اًمٕمب٤مرة اعمزسمقرة ) . حمؾ شم٠مُمؾ 

: )وذم هذا اخلؼم ايْم٤ًم رد سيح قمغم ُمـ رُم٤مه سم٤مًمٜمّم٥م يمام ٟم٘مٚمف (٤مل )صمؿ ىم

 اًمّمدوق( .

 . ذًمؽٟمف ُمـ اعمحتٛمؾ طمدوث اًمٜمّم٥م سمٕمد إوومٞمف : 

اهتٛمف سمف يمام ذم اخلالص٦م وهمػمه٤م واٟمك ًمٚمٜم٤مصبل واًمٖم٤مزم اعمٙمٗمر  أو)وُمـ رُم٤مه سم٤مًمٖمٚمق 

 .رواي٦م ُمثؾ هذا اخلؼم( أصح٤مسمٜم٤مقمٜمد حم٘م٘مل 
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 سمـ هالل ال يدل قمغم اٟمف ًمٞمس سمٖم٤مٍل . أمحداًمٙمالم ُمـ  وًمٙمـ ال خيٗمك ان هذا

)وُمثٚمف ذم اًمرد قمٚمٞمٝمام ُم٤م رواه ايْم٤ًم ذم سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم االصمٜمل قمنم قمـ قمغم سمـ حمٛمد 

اسمـ قمب٤مس قمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ  أيبقمـ قمٛمر سمـ اذيٜم٦م قمـ  قمٛمػم أيبسمـ هالل قمـ اسمـ  أمحدقمـ 

ُمثؾ هذا  اصمٜم٤م قمنم وىمد ذيمر ()×ٛم٦م ئؿ ذيمر )ىمده( رواي٦م شمدل قمغم ان األىمٞمس ىم٤مل...( صم

اجل٤مرود واؿمٙمٚمٜم٤م قمٚمٞمف هٜم٤مك ُمٗمّمالً ويٙمٗمل هٜم٤م امج٤مالً ان ٟم٘مقل ان  أيباالؾمتدالل ذم 

ومٚمٕمٚمف ىمبؾ اٟمحراومف قمغم ان سمٕمض اًمٓمٕمقن ال شمٜم٤مذم االيامن  شم٤مريخ صدور اًمرواي٦م همػم ُمٕمٚمقم

 . )×( سم٤مألئٛم٦م

 .30ب 23ح 381رواه ذم يمامل اًمديـ صوٟمٔمػم هذا اخلؼم ُم٤م 

: )قمغم ان اعمذيمقر ذم شمرمجتف ال خيٚمق ُمـ وُم٤م سمٕمده٤م 266ص 5ج : اعمستٛمسؽوذم

( وقمـ اًمٙمٌم اهن٤م ×اًمذُمقم وردت قمـ اًمٕمسٙمري ) شمداومع وم٤من اعمحٙمل قمـ اًمٜمج٤مر ان

سمـ ؾمٕمٞمد( وهذا ىمريٜم٦م  ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م وقمـ يمت٤مب اًمٖمٞمب٦م ان ذًمؽ يم٤من سمٕمد ووم٤مة قمثامن

سمداي٦م اٟمحراومف يمام هق ًمٞمس  ؾمتٔمٝمر ان ذًمؽ يم٤منان ا ذًمؽقمغم اٟمف مل يٙمـ سمٛمذُمقم ىمبؾ 

 .سمبٕمٞمد

ٟمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م  أوهن٤م صحٞمح٦م اًمسٜمد أ٤م ان ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع رواي٦م اًمٙمٌم قمغم وقمغم يمؾ : وم٠مُم

 . -يمام هق واىمع احل٤مل-هن٤م ضٕمٞمٗم٦م اًمسٜمد أقمغم 

ُم٤م  إمم( اؿمتب٤مه اذ يبٕمد ان يِمػم وم٤مًمٔم٤مهر ان ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ اًمٜمج٤مر ) األولومٕمغم 

يمت٤مب اًمٙمٌم يم٤من طم٤موي٤ًم  أصؾن أأو يٗمؽمض  رضم٤مل اًمٙمٌم مم٤م مل يّمؾ ًمٜم٤م ضم٤مء ذم همػم

 .(ًمذًمؽ دون اظمتٞم٤مر اًمِمٞمخ )

ُمـ  )×(اًمٕمسٙمري  اإلُم٤ممٟمف ًمٞمس ُمـ أ إمموشمقضمد سمٕمض اًم٘مرائـ ذم اًمتقىمٞمع شمِمػم 

 .ُمقشمف يم٤من ذم زُم٤من اًمٖمٞمب٦م اًمّمٖمرى ان سمـ هالل وُمـ اًمقاضح أمحدٟمف شمْمٛمـ ُمقت أىمبٞمؾ 
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ٕمـ اًمذي شمْمٛمٜمتف اًمرواي٦م ال يّمح االقمتامد قمٚمٞمف ؾمقاء ىم٤مل اًمٜمج٤مر وقمغم اًمث٤مين وم٤مًمٓم

  ال . أو ذًمؽ

: )واًمٔم٤مهر وىمقع االؿمتب٤مه ُمـ 381ص : سمحقث ذم ُمب٤مين قمٚمؿ اًمرضم٤ملوضم٤مء ذم

ذم اًمٖمٞمب٦م اًمس٤مسم٘م٦م اهن٤م ص٤مدرة ُمـ  اًمٜمج٤مر الن فم٤مهر اًمتقىمٞمٕم٤مت ويمذا قمب٤مرة اًمِمٞمخ

٤مهر اٟمف صدر ُمٜمف صمالث شمقىمٞمٕم٤مت اذ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م قمغم يد اًمٜمقاب يمام ان اًمٔم

يم٤من ُمـ اًمقيمالء اًمذيـ شمردهؿ اًمتقىمٞمٕم٤مت سمتقؾمط اًمٕمٛمري واحلسلم سمـ روح وًمق  اًمٕمالء

سم٤مًمٕمراق قمغم  األصح٤مبيم٤من اًمذم صدر ُمـ قمٝمد اًمٕمسٙمري عم٤م يم٤من هٜم٤مك جم٤مل ًمب٘م٤مء رواة 

 اًمؽمدد ذم قمٝمد احلج٦م )قمجؾ اهلل ومرضمف( .

ر همػم الزم اذ اٟمف رهمؿ اٟمف ىمد ضم٤مء ذم اًمتقىمٞمع اًمنميػ وىمد يِمٙمؾ قمٚمٞمف سم٤من ُم٤م ذيم

 إمم ذًمؽ سم٠مًم٘م٤مءواُمرٟم٤مهؿ  -ال رمحف اهلل- ي٤مُمفأقمرومٜم٤م ظمؼمه ىمقُم٤ًم ُمـ ُمقاًمٞمٜم٤م ذم )ويمٜم٤م ىمد 

 اخل٤مص ُمـ ُمقاًمٞمٜم٤م( وًمٙمـ رهمؿ ذًمؽ سم٘مل همػم اخلقاص قمغم اقمت٘م٤مدهؿ وقم٤مودوا اًمس١مال

 ٝمؾ .ُمر ؾمسم٘مريٜم٦م يمقن اجلقاب سمٕمد ووم٤مشمف واألسمٕمد ووم٤مشمف 

 ( .أظمرى: )وىمد شم٘مدم رُمٞمف سم٤مًمٖمٚمق شم٤مرة وسم٤مًمٜمّم٥م ىم٤مل ذم اعمستٛمسؽصمؿ 

: )وسم٤مجلٛمٚم٦م اًمٔم٤مهر اعمٜم٤موم٤مة سملم يمالم 81( ذم شمٕمٚمٞم٘متف صوىم٤مل اؾمت٤مذ اًمٙمؾ )

يمذا( ان اًمٜم٤مص٥م ًمف يمالُمٝمؿ وُمدقمك ) وىمٞمؾ اعمراد سم٤مًمٜمّم٥م اًمٖمٚمق شمقومٞم٘م٤ًم سملم األصح٤مب

 .اـمالىم٤مت يمثػمة

 . األصح٤مبًمٖمٚمق ذم هم٤مي٦م اًمبٕمد ؾمٞمام ذم يمالم : اـمالق اًمٜم٤مص٥م قمغم اأىمقل 

وىمٞمؾ اعمراد ٟمّم٥م قمداوة اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م عم٤م ورد ان ُمـ ٟمّم٥م قمداوهتؿ ومٝمق ٟم٤مص٥م 

وعم٤م فمٝمر ُمـ يمت٥م احلدي٨م واًمرضم٤مل  وان اًمزيدي٦م واًمقاىمٗمٞم٦م ُمـ اًمٜمّم٤مب و سمٛمٜمزًمتٝمؿ

 ويمت٥م اعمت٘مدُملم اهنؿ يٓمٚم٘مقن اًمٜم٤مص٥م قمٚمٞمٝمؿ .
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واًمٜمّم٥م  األئٛم٦مواالىمرب  ان يٙمقن همٚمقه ذم سمٕمض  : )هذا ال خيٚمق قمـ ىمربأىمقل 

 ذم سمٕمض وحيتٛمؾ اطمتامل آظمر واالُمر ؾمٝمؾ( .

 1( جوهمػم ومٗمل سمٕمد ُم٤م اؾمت٘مر سمف واالىمرب ُم٤م ذم ـمٝم٤مرة ؿمٞمخٜم٤م االقمٔمؿ )

 يٙمـ ًمف ُمذه٥م رأؾم٤ًم( . : )وسمٕمد ُم٤م سملم اعمذهبلم ًمٕمٚمف يِمٝمد سم٤مٟمف مل 255ص

ػ قمغم ُم٤م ىمد ٜم٤مص٥م ذم ُمٓمٚمؼ اعمخ٤مًموهؾ اعم٘مّمقد سم٤مًمٜم٤مص٥م اعمخ٤مًمػ اذ يستٕمٛمؾ اًم

 .يٚمقح ذم سمٕمض االظمب٤مر

ُمع اًمبٖمض  إالاًمٕم٤مُم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء ال يٕم٘مؾ حت٘م٘مف  إمم: ان اًمرضمقع قمـ اًمتِمٞمع ن ي٘م٤ملأ إال

سمؾ اًمٔم٤مهر ان اعم٘مّمقد سمف اعمٕم٤مداة ال اًمرضمقع  اًمٜم٤مص٥م سمٛمٕمٜمك اًمٕمدو إممواًمٜمّم٥م ، ويرضمع 

 حل٤مل اٟمف ال ذيمر ًمف قمٜمدهؿ اسمدًا .ًمٚمٕم٤مُم٦م اًمٕمٛمٞم٤مء واال ألؿم٤مر ًمف قمٚمامء اًمٕم٤مُم٦م وا

واًمٜمّم٥م وم٤مهنام  إًمٞمف: )وىمد يستِمٙمؾ ذم ٟمسب٦م اًمٖمٚمق 311ص 2قمٞم٤من جوذم األ

 .ًمٚمِمٞمٕم٦م( ُمتٜم٤مومٞم٤من ويٛمٙمـ اجلٛمع سم٠من اعمراد ٟمّم٥م اًمٕمداوة

  .وومٞمف ُم٤م ال خيٗمك

ؿم٤مع أول ُمـ أ: )وًمٕمؾ  05سمٖمداد صأؾمد  )×(اًمٙم٤مفمؿ  اإلُم٤ممهذا وىمد ضم٤مء ذم 

اًمٙمرظمٞملم ىم٤مل اًمٓمقد  ومسٛمل اشمب٤مقمف اًمٙمرظمٞم٦م و ـ هالل اًمٙمرظملسم أمحدذًمؽ ذم سمٖمداد 

 .اًمِمٞمٕم٦م ...( طمد ُمـ أن اًمٙمرظمٞمقن خمٛمس٦م ال يِمؽ ذم ذًمؽ ذم اًمٖمٞمب٦م ويم٤م

ُمذه٥م اعمخٛمس٦م وان اعمقيمٚملم سمٛمّم٤مًمح اًمٕم٤ممل مخس٦م : ؾمٚمامن وأسمق ذر  ذًمؽسم ويريد

 .امر وقمٛمر سمـ اُمٞم٦م اًمْمٛمريواعم٘مداد وقم

ًمٙمرظمل آظمر قمغم ٟمٗمس  007/0ذم ُمٕمجؿ اًمبٚمدان  وضم٤مء ومٞمف ايْم٤ًم : )... وشمرضمؿ

ضمٕمٗمر اًمٙمرظمل اعمٕمروف  أسمقىم٤مل : ) اعمذه٥م ًمٙمٜمف ُمـ يمرظم٦م االهقاز ال يمرظم٦م سمٖمداد

 .سم٤مجلرو ...(
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سمـ هالل ويٓمٚمؼ قمغم  أمحدضمٕمٗمر اًمٙمرظمل ًم٘م٥م يّمٚمح ان يٓمٚمؼ قمغم  أسمق: أىمقل 

 .اضحاعم٘مّمقديـ هٜم٤م يمام هق و حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ ُمٝمران وًمٙمـ ًمٞمس٤م مه٤م

سمـ هالل ومٚمؿ ٟمٕمثر ًمف قمغم ؿم٤مهد  ألمحدواُم٤م ُم٤م ذيمره )ُمد فمٚمف( ُمـ اٟمتس٤مب اًمٙمرظمٞم٦م 

 .ال ٟمٛمٚمؽ ؿم٤مهدًا قمغم اًمٜمٗمل ايْم٤مً  وان يمٜم٤م

اًم٘مقل سم٤مًمقىمػ قمغم  إمم: )ورُمل سم٤مًمرضمقع قمـ االُم٤مُم٦م وذم اعمستٛمسؽ شمتٛمف عم٤م ؾمبؼ

ضمٕمٗمر حمٛمد  أيب ُم٤م قمـ يمت٤مب اًمٖمٞمب٦م ُمـ اًمتقىمػ ذم ويم٤مًم٦م وُمستٜمد االظمػم (×)ضمٕمٗمر  أيب

ُمٜمِم٠م االؿمتب٤مه شمٙمٜمٞم٦م حمٛمد  ( وهق اضمٜمبل قمـ اًمٜمسب٦م اعمذيمقرة ويم٠منسمـ قمثامن اًمٕمٛمري )

 سمـ قمثامن سم٠ميب ضمٕمٗمر ومالطمظ( .

 أيب: )وشم٤مرة اٟمف ىمد ظمرج اًمٚمٕمـ قمٚمٞمف شم٤مرة سمٞمد  199ص 12ج :وذم ُمدارك اًمٕمروة

 ٌم .سمـ اًمٕمالء يمام ذم رضم٤مل اًمٙم اًم٘م٤مؾمؿ احلسلم سمـ روح واظمرى سمٞمد اًم٘م٤مؾمؿ

ن اًم٘مدر اجل٤مُمع اعمِمؽمك سملم هذه احلٙم٤مي٤مت صػمورشمف ُمٜمحروم٤ًم قمـ إن ي٘م٤مل: أ إال

اًمّم٤مطم٥م  أو×( اًمٚمٕمـ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٕمسٙمري ) اًمٓمري٘م٦م اعمست٘مٞمٛم٦م واقمت٘م٤مد احلؼ وظمروج

 .()قمجؾ اهلل ومرضمف( ومال ي٘مدح ذم ومس٤مد قم٘مٞمدشمف

رج قمغم يد ن يدومع ُم٤م ذيمره ُمـ اًمتٜم٤مذم ذم اول يمالُمف ُمـ ان اًمٚمٕمـ ىمد ظمأويٛمٙمـ 

 .(قمغم يد اًمٜم٤مئ٥م اًمث٤مًم٨م ) أظمرى اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٕمالء صمؿ ظمرج ُمرة إمماًمٕمٛمري 

ضمٕمٗمر وصدور اًمٚمٕمـ  أيب: وم٤مًمٓمٕمـ اًمث٤مسم٧م قمغم اسمـ هالل هق اٟمٙم٤مره ويم٤مًم٦م وقمغم يمؾ

 .اًمٜمّم٥م إممذم طم٘مف ورضمققمف قمـ اًمتِمٞمع 

نم هل٤م ذم شمرشمبط سمذم اسمـ هالل مل ي أظمرىٟمف شمقضمد رواي٤مت إ: ومم٤م جيدر اًمتٜمبٞمف قمٚمٞمف

 ُمٕمجؿ اًمرضم٤مل :
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)ريض اهلل قمٜمف( قمـ  أيب: )طمدصمٜم٤م  13ج 089ُمـ ىمبٞمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم يمامل اًمديـ ص-1

ًمٕمٜمف اهلل ىم٤مل : )... ىم٤مل وعم٤م ورد ٟمٕمل اسمـ هالل  قمبد اهلل قمـ حمٛمد سمـ ص٤مًمح أيبؾمٕمد سمـ 

 ...( .ضم٤مءين اًمِمٞمخ وم٘م٤مل زم : 

حمٛمد  أيب٤مقم٦م قمـ : )اظمؼمٟم٤م مج 280ح 011وُمـ ىمبٞمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٖمٞمب٦م ص-2

 . (ىم٤مل: )ظمرج ... واهلالزم ...طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ مه٤مم  :ه٤مرون سمـ ُمقؾمك ىم٤مل

احلسـ  أيب: )اظمؼمٟم٤م مج٤مقم٦م قمـ 205ح 272ص :وُمـ ىمبٞمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٖمٞمب٦م-3

اسمـ اسمراهٞمؿ اًمٜمقسمختل واُمالء  أمحداسمـ داوود اًم٘مٛمل ىم٤مل : وضمدت سمخط  أمحدحمٛمد اسمـ 

وهمػمه ُمـ ٟمٔم٤مئره  سمـ سمالل أمحدريض اهلل قمٜمف( ...قمغم يدي اًم٘م٤مؾمؿ احلسلم سمـ روح ) أيب

).... 

سمـ قمكم حمٛمد سمـ سمالل خمتٍم حمٛمد  أوسمـ هالل  أمحدوهق شمّمحٞمػ واًمّمحٞمح اُم٤م 

 .سمـ سمالل اعمٙمٜمك سم٠ميب ـم٤مهر

وًمٙمـ حيتٛمؾ ان  389ص 3وممـ اؿم٤مر ًمٖمٚمقه واٟمحراومف اًمٓمؼمد ذم االطمتج٤مج ج

 .(ُمّمدره يمالم ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م )

 .ذم ادوار طمٞم٤مشمف ومراضمع إًمٞمفقضمٝم٦م د شمٙمٚمٛمٜم٤م طمقل اًمٓمٕمقن اعمهذا وىم





 

 انفصم انثانث

(لرائٍ انتٌثيك)
 ( ًمف سم٠مٟمف ص٤مًمح اًمرواي٦م .وصػ اًمِمٞمخ اًمٜمج٤مر )-1

ودالًم٦م ص٤مًمح اًمرواي٦م قمغم اًمقصم٤مىم٦م واضح٦م وم٤مٟمف ال حيتٛمؾ ان يراد ان رواي٤مشمف ص٤محل٦م 

ُمع ىمقًمف )يٕمرف ُمٜمٝم٤م ويٜمٙمر( ومٞمتٕملم ان يراد  ح اًمرواي٤مت ظمّمقص٤مً قم٤مدًة ويم٠مٟمف ىمٞمؾ ص٤مًم

 اجلٜمس صمؿ ان اـمالق اًمّمالح ي٘متيض يمقٟمف ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت سمام ومٞمٝم٤م اًمقصم٤مىم٦م سمؾ هق

اًمٕمٜمٍم اعمٝمؿ ذم اًمّمالح ذم اًمرواي٦م ومٝمق ٟمص ذم اًمّمالح ُمـ هذه اجلٝم٦م ومٞمٙمقن ٟمّم٤ًم ذم 

 اًمتقصمٞمؼ .

ُمت٤مسمٕمتف اظمب٤مره سمٜمٗمسف ومال شمٕمقد  إمماًمرواي٦م واطمتامل اؾمٜم٤مد اًمٜمج٤مر ذم دقمقى صالح 

ُمٕمٚمقُم٤ًم ُمقهقن ذم ُمثؾ اًمِمٞمخ اًمٜمج٤مر  ( اذ يٙمقن ُمدرك اًمتقصمٞمؼ ىمٞمٛم٦م ًمٙمالُمف )

 . )ىمده( ظمّمقص٤ًم سمٕمد شمٕم٘مٞمبف ب )يٕمرف ُمٜمٝم٤م ويٜمٙمر(

شمٕمٚمٞم٘م٤ًم قمغم ُم٤م اوم٤مده اًمِمٞمخ  319( صهذا وذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ًمٚمسٞمد اخلٛمٞمٜمل )

ال يٗمٞمد هذه اًم٘مرائـ ؿمٞمئ٤ًم سمٕمد قمدم مت٤مُمٞم٦م  )واٟم٧م ظمبػم سم٤مٟمف( ُمـ اًم٘مرائـ : األقمٔمؿ )

ُمـ  سمام ذيمره اًمٜمج٤مر ذم شمرمجتف ذًمؽىمريٜمٞمتٝم٤م يمام ئمٝمر سم٤مًمت٠مُمؾ ومٞمٝم٤م وًمق يم٤من متسٙمف ذم 

يمقن اًمرضمؾ ص٤مًمح اًمرواي٦م ًمٙم٤من اومم ُمع اٟمف ال حيّمؾ االـمٛمئٜم٤من سمٛمجرده ايْم٤ًم 

وـمٕمـ يمثػم ُمـ قمٚمامء اًمرضم٤مل  فإًمٞم سم٤مإلض٤موم٦م ظمّمقص٤ًم ُمع ُمالطمٔم٦م ورود ذُم٤مئؿ يمثػمة

 ومٞمف( .

 وطم٤مصٚمف ان شمقصمٞم٘مف ًمٞمس سمحج٦م عمٕم٤مرضتف سم٤مًمذُمقم .

 وًمٙمـ ال خيٗمك ان هذا ال يدل قمغم قمدم وصم٤مىمتف وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف .
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: يمٞمػ شمستٗمٞمد صالح اًمرواي٦م ذم وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف واحل٤مل ان فم٤مهر اًمٙمالم  إن ىمٚم٧م

 هق اًمّمالح ذم مجٞمع طمٞم٤مشمف .

 شمٚمتزم سمف وُم٤م شمٚمتزم سمف ًمٞمس سمٔم٤مهره .ومام هق فم٤مهر اًمٙمالم ال 

( سم٠مٟمف ص٤مًمح اًمرواي٦م يٕمٜمل سم٠مٟمف ص٤مًمح اًمرواي٦م ن اظمب٤مر اًمِمٞمخ اًمٜمج٤مر )إىمٚم٧م : 

ظمب٤مر سمّمالطمف إذم اًمرواي٦م ذم وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف و ظمب٤مر سمّمالطمفإ إممذم مجٞمع طمٞم٤مشمف ومٞمٜمحؾ 

 ومٞمٝم٤م سمٕمد اٟمحراومف ايْم٤ًم .

وم٤مٟمف ال ُمٕم٤مرض ًمف  ألولاظمب٤مر اًمث٤مين ًمف ُمٕم٤مرض ومال ٟم٠مظمذ سمف سمخالف واإل

 اًمقاردة ذم طم٘مف . واعمٕم٤مرض ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف سمٕمقٟمف شمٕم٤ممم وهق اًمذُمقم

 ٟمف ىمد يستٖمرب ُمـ وصػ اًمٜمج٤مر ًمف سم٠مٟمف ص٤مًمح اًمرواي٦م ُمـ ضمٝمتلم :أصمؿ 

( ىمد قمٝمد ُمٜمف سمحس٥م اًمتتبع اطمج٤مُمف قمـ اًمتقصمٞمؼ ن اًمِمٞمخ اًمٜمج٤مر )إ :األوىل

سمدرضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ  ومل شمٙمـ وصم٤مىم٦م اًمِمخص مل يٙمـ ًمديف قمٚمؿ وضمداين واضح سمقصم٤مىمتف إذا

ًمؽ قمدم ذيمر يمٚمٛم٦م صم٘م٦م ذم طمؼ همػم واطمد ُمـ األقم٤مفمؿ ُمثؾ اسمراهٞمؿ اًمقضقح ويِمٝمد ًمذ

سمـ ه٤مؿمؿ واحلسلم اًمٖمْم٤مئري وارضاهبؿ ُمع اُمٙم٤من دقمقى اجلزم سمقصم٤مىمتٝمؿ سمؾ سمٙمقهنؿ 

 اقمغم ُمـ ُمرشمب٦م اًمقصم٤مىم٦م سمٛمراشم٥م .

 . وسم٤مًمت٤مزم ومٙمٞمػ وصم٘مف ُمع ُم٤م ورد ومٞمف ُمـ اًمذُمقم

ع اٟم٤م ال ٟمسٚمٛمف ومال ُم-ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م سم٤مؾمتٗم٤مدة اًمتقصمٞمؼ ُمـ ص٤مًمح اًمرواي٦م  :واجلواب

( قمدم ( سم٠مٟمف ئمٝمر ُمـ يمالُمف )ن ٟم٘مقل يمام ذيمر ؿمٞمخٜم٤م اًمٜمقري )أاُمٙمـ  -همراسم٦م

صمبقت اًمذُمقم ومٞمف ومب٤مًمٜمسب٦م ًمٚمذُمقم اعمروي٦م ذم اًمٙمٌم يم٤من ُمٓمٚمٕم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م ضمزُم٤ًم وًمٙمـ 

٦م وسم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمذُمقم اًمتل رواه٤م اًمِمٞمخ اًمّمدوق ؾمٜمده٤م يم٤مٟم٧م قمٜمده يمٖمػم اًمث٤مسمت ًمْمٕمػ

ٙمف ذم ؾمٜمد ُم٤م هق ضٕمٞمػ اًمسٜمد شمِمٙمٞم وؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٔم٤مهر اٟمف مل يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م ُمع اطمتامل

 .ُمٜمٝم٤م
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: ان اًمٜمج٤مر ال ي٘مدم قمغم اًمتقصمٞمؼ سمٛمجرد اطمتامل ُم٤م ذيمر وان مل يثب٧م ن ي٘م٤ملأ إال

 .األولوم٤معمتٕملم هق اجلقاب 

: )وافمـ ان اًمت٘مل اًمِمٞمخ اًمٙمٚمبٞمٙم٤مين )ُمد فمٚمف(ٕم٤ممل ًمٚم 01ص 1ج :هذا وذم وم٘مف احل٩م

 أوسمٛمالطمٔم٦م رواي٤مشمف طم٤مل االؾمت٘م٤مُم٦م  شمقصمٞمؼ اًمٜمج٤مر ًمف سم٘مقًمف ص٤مًمح اًمرواي٦م اٟمام يم٤من

سمٛمالطمٔم٦م ان ُم٤م  أواالؾمت٘م٤مُم٦م رووه قمٜمف ذم طم٤مل  أصح٤مسمٜم٤مسمٛمالطمٔم٦م ان يمؾ ُم٤م رووه قمٜمف 

يٛمٙمـ ان ي٘م٤مل ذم ُمثؾ هذا يم٤من ُمـ اًمٙمت٥م واالصقل اعمٕمتٛمدة اعمٕمرووم٦م واال ومٙمٞمػ  رواه

واًمقصم٤مىم٦م ٟمٕمؿ سمٕمض ُمراشم٥م ومس٤مد اًمٕم٘مٞمدة  اًمٜم٤مص٥م اًمٕمٜمٞمد اٟمف ال شمٜم٤مذم سملم ومس٤مد اًمٕم٘مٞمدة

اًمذي ي٘مع ومٞمف اًمِمخص ًمِمبٝم٦م طمّمٚم٧م ًمف ال شمٜم٤مذم اًمقصم٤مىم٦م واُم٤م ُمـ ص٤مر وم٤مؾمد اًمٕم٘مٞمدة 

 .قم٘مٞمدشمف ُمـ افمٝمر دالئؾ قمدم وصم٤مىمتفويمٗمرًا وجل٤مضم٤ًم ومٗمس٤مد  ـمٖمٞم٤مٟم٤مً 

ن اعمراد يمقٟمف ص٤مًمح اًمرواي٦م ذم ظمّمقص ُم٤م رواه أ :ن ي٘م٤ملأـ وقمغم اجلٛمٚم٦م يٛمٙم

 اٟمحراومف و فمٝمقر ومس٤مد قم٘مٞمدشمف . قمٜمف ذم طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف ألهنؿ شمريمقه سمٕمد أصح٤مسمٜم٤م

و ال ُمٜم٤موم٤مة سملم يمقن ؿمخص صم٘م٦م ذم طم٤مل ويمقٟمف ُمتٝماًم سم٤مًمٙمذب وقمدم اًمقصم٤مىم٦م ذم طم٤مل 

 وذم سمٕمض يمالُمف )ُمد فمٚمف اًمقارف( ٟمٔمر . آظمر(

:)وًمذا ىمد يٕمٛمؾ  183( : صٛمس شم٘مرير اسمح٤مث اعمح٘مؼ اًمداُم٤مد )وذم يمت٤مب اخل

االؾمت٘م٤مُم٦م . ال شم٘مؾ : ٟم٘مؾ قمـ اًمِمٞمخ اٟمف ص٤مًمح  سمام رواه ال ذم طم٤مل االٟمحراف سمؾ ذم طم٤مل 

 حمٛمد أيبورد ومٞمف ذُمقم ُمـ  ذًمؽاًمرواي٦م اذ ًمٕمٚمف سم٤مقمتب٤مر طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف وًمٙمٜمف سمٕمد 

 .وًمٙمـ حيتٛمؾ يمقٟمف طم٤مل االٟمحراف((×)اًمٕمسٙمري 

اًمٓمٞم٥م  أسمق: مل اومٝمؿ يمقن اًمذُمقم ذم طم٤مل االؾمت٘م٤مُم٦م ومٚمٕمؾ طم٤مزم هق ُم٤م اؿم٤مر ًمف  أىمقل 

 .تٜمبل )رمحف اهلل( ذم سمٞمتف اًمِمٝمػماعم

ان ُم٤م ذيمره يتٜم٤مرم ُمع ىمقًمف يٕمرف طمديثف ويٜمٙمر وم٤من يمقن احلدي٨م ُمٜمٙمرًا يتٜم٤مرم  :الثاكقة

  .ُمع صالح اًمرواي٦م
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٦م قمـ اًمقصم٤مىم٦م سمحٞم٨م ال يٙمقن ان اعم٘مّمقد سمّمالح اًمرواي٦م هق اًمٙمٜم٤مي :واجلواب

اًمقصم٤مىم٦م اعمستٗم٤مدة  أورواي٤مشمف ص٤محل٦م قم٤مدة  ُمدريمٝم٤م هق ُمالطمٔم٦م رواي٤مشمف وًمٞمس اعم٘مّمقد ان

 ُمـ ُمالطمٔم٦م رواي٤مشمف ومال شمٜم٤مٍف .

سم٘مقًمف يٕمرف ُمٜمف ويٜمٙمر ال  ذًمؽ: )وُم٤م قم٘م٥م  050ص 1ج :وذم شمٜم٘مٞمح ُمب٤مين اًمٕمروة

ضٕمٗمف ال يٜم٤مذم  أوٛمـ يروي قمٜمف ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م ومٞم يٜم٤مذم وصم٤مىمتف طمٞم٨م ان اٟمٙم٤مر رواي٦م ؿمخص

 .اًمرواي٦م ُم٤م ي٘م٤مسمؾ ضٕمٞمػ اًمرواي٦م( وصم٤مىم٦م اًمراوي وقمغم اجلٛمٚم٦م فم٤مهر يمقٟمف ص٤مًمح

)يٕمرف ويٜمٙمر( ال دالًم٦م ومٞمف قمغم ان اعمتٙمٚمؿ ؿم٤مك ذم وصم٤مىمتف يمل يٜم٤مذم ص٤مًمح  وم٢مذن

 اًمرواي٦م .

ف وىمقع اًمتٍميح سم٤مجلٛمع سملم اًمقصٗملم قمٜمد همػم اًمٜمج٤مر يمام ؾمتٕمر إممهذا ُمْم٤موم٤ًم 

 سمٕمقٟمف شمٕم٤ممم .

اًمّمالح  أيبواذا اردت ان شمٕمرف ُمٕمٜمك اعمٜمٙمر اصٓمالطم٤ًم ومراضمع ٟمٙم٧م قمغم يمت٤مب 

 . 378السمـ طمجر ص

ُم٤م ذيمره  إمم: )وًمٕمٚمف يِمػم  266ص 3( جاًمٙمؾ ) ألؾمت٤مذهذا وذم طم٤مؿمٞم٦م اعمدارك 

رواه ُمـ يمت٤مب اعمِمٞمخ٦م واًمٜمقادر واعمٜمٙمر همػممه٤م  ان اعمٕمروف هق ُم٤م أياسمـ اًمٖمْم٤مئري( 

 يمام شمرى .وهق 

هذا وًمٞمٕمٚمؿ ان يمؾ ُم٤م اـمٚمٕمٜم٤م قمٚمٞمف ُمـ اعمّم٤مدر اًمرضم٤مًمٞم٦م اًمتل ٟم٘مٚم٧م قمـ اًمٗمٝمرؾم٧م 

ورضم٤مل اسمـ  2اخلالص٦م ص ذًمؽذم  واي٦م سمام ر( وم٘مد ضم٤مء ومٞمٝم٤م ص٤مًمح اًماًمٜمج٤مر )

 . 321داوود ص
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 )معـى صالح الرواية(

٤مًمح : )واُم٤م ص 317ضم٤مء ذم اًمرقم٤مي٦م ذم قمٚمؿ اًمدراي٦م ًمٚمِمٝمٞمد اًمث٤مين )ىمده( ص-1

اًمْمٕمٞمػ ص٤مًمح وان يٙمـ ص٤محل٤ًم  إمم اض٤مذم وم٤معمقصمؼ سم٤مًمٜمسب٦م أُمراحلدي٨م وم٤من اًمّمالح 

 .ُم٤م ومقىمف ودوٟمف( إمم سم٤مإلض٤موم٦ماحلسـ واًمّمحٞمح ويمذا احلسـ  إممسم٤مًمٜمسب٦م 

سمٕمد ان ذيمر قمب٤مرة  218-217ص 1وذم اًمرؾم٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٗم٤مضؾ اخل٤مضمقئل ج-2

طمسـ الن اًمْمٕمٞمػ  أواٟمف صم٘م٦م قمٜمده ( يدل قمغم : وهذا ُمٜمف ) أىمقل ( : )اًمٜمج٤مر )

سح سمف  ال يقصػ سم٠مٟمف ص٤مًمح اًمرواي٦م ٟمٕمؿ اًمّمالح قمغم ُم٤م شم٘مرر ذم قمٚمؿ اًمدراي٦م و

 اض٤مذم ...( . أُمراًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ذم درايتف 

: )ويمذا احل٤مل ذم ص٤مًمح احلدي٨م  139ص 1وذم اًمرؾم٤مئؾ اًمرضم٤مًمٞم٦م ًمٚمٙمٚمب٤مد ج-3

 صم٘م٦م ذم رواي٤مشمف . هق ٟمٔمػم أييمام ذم شمرمج٦م سمس٤مم سمـ قمبد اهلل( 

: )اقمٚمؿ ان سمٕمض اًمٕم٤مُم٦م يم٤مًمذهبل ذم ُم٘مدُم٦م اعمٞمزان  012ضم٤مء ذم هن٤مي٦م اًمدراي٦م ص-4

قمغم ٟمٛمط ىمد اؾمتحسٜمف مجع ممـ شم٠مظمر  واحل٤مومظ اًمٕمراىمل ذم االًمٗمٞم٦م ىمد رشمب٤م شمٚمؽ االًمٗم٤مظ

قمٜمٝمام ُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل : اًمٗم٤مظ اًمتٕمديؾ ُمراشم٥م اقماله٤م صم٘م٦م .... اًمث٤مٟمٞم٦م صدوق .... اًمث٤مًمث٦م 

 ومٞمٙمت٥م طمديثف ويٜمٔمر ومٞمف اًمراسمٕم٦م ص٤مًمح احلدي٨م يٙمت٥م ًمالقمتب٤مر اٟمتٝمك( . .... ؿمٞمخ

: )وُمٜمٝم٤م ىمقهلؿ ص٤مًمح احلدي٨م وال ؿمبٝم٦م  133وذم دراؾم٤مت ذم قمٚمؿ اًمدراي٦م ص-5

 وضمٝم٤من ...( . ذم اوم٤مدشمف اعمدح اعمٕمتد سمف وذم اوم٤مدشمف اًمتقصمٞمؼ 

ال قمٚمامئٜم٤م وم٘مد ٟم٘مؾ هٜم٤مك اىمق 86واٟمٔمر ُمٕمجؿ ُمّمٓمٚمح٤مت اًمرضم٤مل واًمدراي٦م ص-6

  . ذًمؽذم 

اهنام قمٜمد  إالوىمد اؾمتٕمٛمؾ )ص٤مًمح احلدي٨م( و )ص٤مًمح اًمرواي٦م( قمٜمد اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م 

سمـ هالل ومٝمذا االصٓمالح  أمحدذم  إال اًمٕم٤مُم٦م ايمثر شمداوالً واُم٤م قمٜمد اخل٤مص٦م ومٚمؿ يستٕمٛمؾ

 ُم٠مظمقذ ُمٜمٝمؿ ومالسمد ُمـ اًمرضمقع هلؿ عمٕمروم٦م ُمٕمٜم٤مه .
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: )واذا ىمٞمؾ ص٤مًمح  27ص 3اًمتٕمديؾ ج( ذم اجلرح وـه237ىم٤مل اًمرازي )ت : 

واالقمتب٤مر ُمّمٓمٚمح هلؿ ومرسه اسمـ طمجر ذم اًمٜمٙم٧م  احلدي٨م وم٤مٟمف يٙمت٥م طمديثف ًمالقمتب٤مر(

 . 378اًمّمالح ص أيبقمغم يمت٤مب 

( ذم اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ ـه062واؿم٤مر هلذا االصٓمالح ايْم٤ًم اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي )ت 

( ذم ُم٘مدُم٦م اسمـ ـه602واًمِمٝمرزوري )ت :  ٟم٤مىماًل ًمف قمـ اًمرازي 29اًمرواي٦م ص

 .اًمّمالح

ًمٚمخٓمٞم٥م اًمبٖمدادي : )... يم٤من قمبد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي رسمام ضمرى  29وذم اًمٙمٗم٤مي٦م ص

ومٞم٘مقل رضمؾ ص٤مدق احلدي٨م( وال  ذيمر طمدي٨م اًمرضمؾ ومٞمف ضٕمػ وهق رضمؾ صدوق

 دالًم٦م ومٞمف قمغم ان ص٤مًمح احلدي٨م ظم٤مص سم٤مًمّمدوق .

٨م ويم٤من طمقل سمٕمض اًمرواة : )ويم٤من ص٤مًمح احلدي 53ص 7وذم شم٤مريخ دُمِمؼ ج

 اًمٕمراق ويمت٥م همرائ٥م( . إممرطمؾ 

 وومٞمف دالًم٦م قمغم ان اًمٖمراسم٦م ذم اطم٤مدي٨م اًمراوي ال شمٜم٤مذم صالح طمديثف .

طمقل سمٕمض اًمرواة : )وىم٤مل  77ص 1ُم٤م ضم٤مء ذم ًمس٤من اعمٞمزان ج ذًمؽواسح ُمٜمف ذم 

 .ُمٜمٙمرة ويم٤من ُمٙمٗمقوم٤ًم( : هق ص٤مًمح ذم اًمرواي٦م ًمٙمـ يروي اطم٤مدي٨م

ص٤مًمح سم٤مذان ص٤مًمح احلدي٨م يٙمت٥م طمديثف  أسمق: ) 023ص 3وذم اجلرح واًمتٕمديؾ ج

 وال حيت٩م سمف( .

 وم٘مد فمٝمر : ان ص٤مًمح اًمرواي٦م ال شمدل قمغم اًمقصم٤مىم٦م .

صمؿ اٟمف ىمد ي٘م٤مل : اٟم٤م ٟمسٚمؿ سم٤من ص٤مًمح اًمرواي٦م يدل قمغم اًمقصم٤مىم٦م وم٤من ُمـ ال يٙمقن صم٘م٦م ال 

٤مشمف ص٤محل٦م همػم اًمث٘م٦م ال شمٙمقن مجٞمع رواي ي٘م٤مل سمح٘مف اٟمف ص٤مًمح اًمرواي٦م قمغم االـمالق اذ ان

 ذم اًمٕم٤مدة وم٤مؾمتخدام هذا اًمتٕمبػم يدل قمغم وصم٤مىم٦م اًمراوي وال اىمؾ ُمـ طمسٜمف اعمقضم٥م ًم٘مبقل

رواي٤مشمف ومٝمق ٟمٔمػم ىمقهلؿ )صحٞمح اًمرواي٦م( و )ٟم٘مل اًمرواي٦م( و )واضح اًمرواي٦م( واُمث٤مل 



 57أمحد بٍ ىالل انعربتائي ك حاليحتم رسانت يف

ذم ُم٘م٤مسمؾ ىمقهلؿ )جمٗمق اًمرواي٦م( و )وم٤مؾمد اًمرواي٦م( و )ُمْمٓمرب اًمرواي٦م( وارضاب  ذًمؽ

 قمغم ضٕمػ اًمراوي وقمدم وصم٤مىمتف . مم٤م يدل ذًمؽ

ًمؽ ألن هم٤مي٦م ُم٤م ىمٞمؾ ذم قمدم ٤مرم ُمع ىمقًمف )يٕمرف ُمٜمف ويٜمٙمر( وذوًمٙمـ هذا اًمتٕمبػم يتٜم

ُمـ اٟمف ًمٞمس اعمراد سم٤مٟمٙم٤مر طمديثف قمدم وصم٤مىمتف  : ُم٤م قمـ ُمّمب٤مح اعمٜمٝم٤مج األول:  أُمراناًمتٜم٤مذم 

 سمؾ اؿمتامل طمديثف قمغم اعمٜم٤ميمػم اًمتل يّمٕم٥م قمغم اًمٕم٘مقل حتٛمٚمٝم٤م . 

ن دقمقى اعمٜم٤ميمػم هل اعمٓم٤مًم٥م احل٘م٦م اًمتل يّمٕم٥م قمغم اًمٕم٘مقل حتٛمٚمٝم٤م ومٛمـ إف : وومٞم

 أوذي يِمتٛمؾ قمغم ُم٤م ال ي٘مبٚمف اًمٕم٘مؾ اًم اًمٔم٤مهر ضٕمٗمٝم٤م وم٤من احلدي٨م اعمٜمٙمر هق احلدي٨م

 واُم٤م ُم٤م يِمتٛمؾ قمغم اعمٕم٤مرف اًمٕم٤مًمٞم٦م ذًمؽخي٤مًمػ واضح اًمنمع ُمـ اًمٖمٚمق واًمتٖمٚمٞمط واُمث٤مل 

 . سمذًمؽتٕم٤مروم٦م ومال يٕمؼم قمٜمف اًمتل هل ومقق ُمستقى االومٝم٤مم اعم

( ُمـ اٟمف ال ُمٜم٤موم٤مة سملم اًمتٕمبػميـ اذ ال شمٜم٤مذم سملم اًمث٤مين : ُم٤م اؿم٤مر ًمف اًمسٞمد اخلقئل )

 يمذب ُمـ طمدصمف هب٤م . وصم٤مىم٦م اًمراوي وروايتف اُمقرًا ُمٜمٙمرة ُمـ ضمٝم٦م

يم٤مٟم٧م اًمٕمٚم٦م ذم اعمٜم٤ميمػم اًمتل يروهي٤م اًمِمخص هل همػمه ومال سمد ُمـ اًمتٜمبٞمف  إذاوومٞمف : اٟمف 

اعمٜم٤ميمػم اطمٞم٤مٟم٤ًم وم٤مٟمف يٗمٝمؿ ُمٜمف اًم٘مدح ومٞمف سمؾ  وال يّمح اـمالق اًم٘مقل سم٠مٟمف يروي ذًمؽقمغم 

 ُمثؾ ىمقهلؿ : )و اًمٕمٚم٦م ومٞمٝم٤م همػمه( . إًمٞمفالسمد ُمـ ان يْم٤مف 

 ًمإلؿم٤مرةوسم٤مجلٛمٚم٦م : اعمتداول ذم يمٚمامهتؿ اؾمتخدام اًمتٕمبػم ب)يٕمرف طمديثف ويٜمٙمر( 

سمـ هنٞمؽ مل يٙمـ  أمحدقمبد اًمرمحـ سمـ  ذم قمدم اًمقصمقق سم٤مًمراوي مت٤مُم٤ًم يمام ىم٤مل اًمٜمج٤مر إمم

 يٕمرف ُمٜمف ويٜمٙمر( وىم٤مل اًمِمٞمخ ذم اؾمامقمٞمؾ سمـ قمكم سمـ زريـ )يم٤من سمذًمؽذم احلدي٨م 

 ذم احلدي٨م يٕمرف ُمٜمف ويٜمٙمر( . األُمرخمتٚمط 

( ص٤مًمح اًمرواي٦م يٕمرف ُمٜمٝم٤م ويٜمٙمر ال : ان ىمقل اًمٜمج٤مر ) ذًمؽويؽمشم٥م قمغم 

اًمرواي٦م ويٜمٙمر ُمٜمٝم٤م اطمٞم٤مٟم٤ًم يم٤من ظم٤مًمٞم٤ًم ُمـ  حخيٚمق ُمـ شمداومع سملم صدره وذيٚمف وًمق ىم٤مل ص٤مًم



سلسلة الرسائل الرجالية 58

 ىم٤مئاًل : )يم٤من ُمـ اًمّمقاب ان ي٘مقل : ذًمؽ( قمغم االؿمٙم٤مل وىمد ٟمبف اعمح٘مؼ اًمتسؽمي )

 يمثػم اًمرواي٦م يٕمرف ُمٜمٝم٤م ويٜمٙمر( وهق ذم حمٚمف .

وًمٕمؾ ًمٗمٔم٦م )ص٤مًمح( ذم يمالُمف ُمّمحٗم٦م )واؾمع( وسمف يٜمدومع االؿمٙم٤مل قمٜمف وهق 

 . أصح٤مسمٜم٤م اصقل أليمثراًمٕمؼمشم٤مئل اعمٜم٤مؾم٥م ُمع ُم٤م ذيمر ُمـ رواي٦م 

ال ي٘م٤مل : ان ٟمسخ رضم٤مل اًمٜمج٤مر واعمّم٤مدر اًمتل ٟم٘مٚم٧م قمٜمف يمٚمٝم٤م ُمتٗم٘م٦م قمغم ًمٗمٔم٦م 

 )ص٤مًمح( ومال يٛمٙمـ االقمتداء سم٤مطمتامل اًمتّمحٞمػ .

وم٤مٟمف ي٘م٤مل : اًمٔم٤مهر ان اًمٜمسخ اعمقضمقدة ُمـ رضم٤مل اًمٜمج٤مر وٟمسخ٦م اًمسٞمد اسمـ 

 إمماعمت٠مظمريـ قمٜمف شمرضمع يمٚمٝم٤م  ٟمسخ ـم٤مووس اًمتل اقمتٛمده٤م ذم يمت٤مسمف طمؾ االؿمٙم٤مل و

ٟمسخ٦م واطمدة هل سمرواي٦م اًمسٞمد اسمـ اًمّمٛمّم٤مم ذي اًمٗم٘م٤مر سمـ حمٛمد سمـ ُمٕمبد احلسٜمل 

ومٞمٝم٤م وارد ال داومع ًمف وًمذًمؽ ومٛمـ اًمّمٕم٥م االقمتامد ذم وصم٤مىم٦م اسمـ  واطمتامل اًمتّمحٞمػ

سم٘مقًمف  شمٕم٘مٞمبف اًمٜمسخ٦م ُمع هالل وىمبقل رواي٤مشمف قمغم اًمتٕمبػم سمّم٤مًمح اًمرواي٦م اعمذيمقر ذم شمٚمؽ

 .)يٕمرف ُمٜمٝم٤م ويٜمٙمر(

: ُم٤م ذيمر وم٤مؾمد وم٤من فم٤مهر اًمٙمالم اعمزسمقر ان وضمف دالًم٦م )ص٤مًمح اًمرواي٦م( قمغم  أىمقل 

ص٤محل٦م وان مجٞمٕمٝم٤م ص٤مًمح وهذا يستٚمزم  اًمقصم٤مىم٦م هق اهن٤م شمدل قمغم ان رواي٤مشمف قمغم االـمالق

 اًمقصم٤مىم٦م الن همػم اًمث٘م٦م ال شمٙمقن مجٞمع رواي٤مشمف سم٤مرسه٤م ص٤محل٦م ذم اًمٕم٤مدة .

 إممهذا اًمت٘مري٥م ًمدالًم٦م ص٤مًمح اًمرواي٦م قمغم اًمقصم٤مىم٦م وم٤مؾمد اذ يرد قمٚمٞمف ُمْم٤موم٤ًم وًمٙمـ 

ومتٙمقن اًمِمٝم٤مدة  ذًمؽُمستٜمبط ُمـ  أُمر اًمِمٝم٤مدة سمّمالح اًمرواي٤مت وان اًمقصم٤مىم٦م إممان ُمرده 

ن اًم٘مسؿ االيمؼم أاٟمف  يٜمبٖمل ان يٙمقن اعم٘مّمقد هق  هب٤م ُمٕمٚمقُم٦م احلدس وًمٞمس٧م سمحج٦م وامم

 إممُمْم٤موم٤ًم  ذًمؽقمغم  إالاذ ص٤مًمح اًمرواي٦م ال يدل -ي٦م رواي٦م رواي٤مشمف ص٤محل٦م ال يمؾ روا ُمـ

هذا ومٝمذا ًمٞمس ُمـ ظمقاص اًمث٘م٦م سمؾ  واذا يم٤من اعم٘مّمقد -اؾمتبٕم٤مد اؾمت٘مّم٤مئٝم٤م سم٤مرسه٤م

ومال يدل اًمتٕمبػم اعمزسمقر قمغم اًمقصم٤مىم٦م قمغم هذا ُمْم٤موم٤ًم  ذًمؽسمٕمض درضم٤مت اًمٙم٤مذب شمٚمتئؿ ُمع 
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ًمقصػ وسملم يٕمرف ومٞمف ويٜمٙمر ٟمف قمغم هذا ؾمقف حيّمؾ شمٜم٤مىمض سملم هذا اأ هذيـ  إمم

ؿمٞمخٜم٤م  إممذم ٟمسب٦م اًمتٝم٤موم٧م  ويم٤من هذا هق اًمذي اوىمع اًم٘م٤مئؾ اعمزسمقر واعمح٘مؼ اًمتسؽمي

 ( .االضمؾ ظمري٧م اًمّمٜمٕم٦م اًمِمٞمخ اًمٜمج٤مر )

 إذا - ذًمؽوهذا ًمٞمس سمٛم٘مّمقد ومٚمٞمس اعم٘مّمقد اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي سمؾ يقضمد اصٓمالح ذم 

 . -ىمٚمٜم٤م سم٤مٟمف دال قمغم اًمقصم٤مىم٦م

قمرف قمٚمامء اًمرضم٤مل ًمٚمث٘م٦م ٟمٔمػم ُم٤م ي٘م٤مل ذم صحٞمح اًمرواي٦م وم٤مٟمف ًمٞمس ومٝمق ىمد وضع ذم 

ي٘م٤مل ان اعم٘مّمقد  أوسمؾ اعم٘مّمقد هق اٟمف صم٘م٦م  ُمٕمٔمٛمٝم٤م صحٞمح أواعم٘مّمقد ان يمؾ رواي٦م ًمف 

صالح وصح٦م ضمٜمس اًمرواي٦م سمحٞم٨م ال يٙمقن احلٙمؿ ُمٜمّمب٤ًم قمغم االومراد اخل٤مرضمٞم٦م 

 ًمرواي٤مشمف .

يبتٜمل قمغم اًمتٗمسػم اعمزسمقر اًمذي هق همػم صحٞمح وهبذا ٟمٕمرف ان اًمتٜم٤مذم سملم اًمٕمب٤مرشملم 

شمٜم٤مف سملم ص٤مًمح اًمرواي٦م ويٕمرف  أي ومرس ب)صم٘م٦م( ومال يقضمد إذاًمّم٤مًمح اًمرواي٦م . واُم٤م 

ىمٞمؾ  إذااطمد وضمقد شمٜم٤مف ُمقضم٥م ًمس٘مقط طمجٞم٦م اًمتقصمٞمؼ ومٞمام  أيُمٜمٝم٤م ويٜمٙمر وم٤مٟمف ال يتقهؿ 

زسمقر ان االٟمٙم٤مر ُمستٜمد وم٤مٟمف يٗمٝمؿ ُمـ اًمٙمالم اعم أظمرىيٕمرف ُمٜمٝم٤م شم٤مرة ويٜمٙمر  صم٘م٦م وًمٙمـ

ومٝمٙمذا ال يقضمد شمٜم٤مف ومٞمام ًمق قمؼم  همػمه . واذا يم٤من ال يقضمد شمٜم٤مف ومٞمام ًمق قمؼم ب)صم٘م٦م( إمم

ًمٗمظ  إممسمّم٤مًمح اًمرواي٦م طمتك ًمق ؾمٚمؿ سم٤مٟمف فم٤مهر ذم اًمقصم٤مىم٦م وسم٤مٟمف يقضمد اطمتامل شمّمحٞمٗمف 

ريمـ ُمـ ضمٝم٦م اٟمف  ذًمؽسمؾ ىمد ي٘م٤مل سم٤مٟمف ٟمص ذم  -ان هذا االطمتامل ُمرشمٗمع وؾمٞم٠ميت–آظمر 

 ُمـ ضمٝم٦م اًمقصم٤مىم٦م . ًمّم٤مًمح اًمرواي٦م هق اًمقصم٤مىم٦م وم٤مـمالق اًمّمالح ٟمص ذم اًمّمالح

شمٕمبػم يٕمرف ُمٜمٝم٤م ويٜمٙمر دال قمغم وضمقد ُم١مذ قمغم ضٕمٗمف سمحٞم٨م يدل قمغم  :وًمق ىمٞمؾ

جمرد احلٙم٤مي٦م قمـ ان سمٕمض رواي٤مشمف  ان اُمره ُمري٥م واٟمف ُمٔمٜمقن اًمْمٕمػ وال يدل قمغم

زاُمل وهق ُم٤م ذيمر ٟمٕمؿ ٟمرومع اًمٞمد قمـ هذا ُمٕمرووم٦م وسمٕمْمٝم٤م ُمٜمٙمرة يمال سمؾ ًمف ُمدًمقل اًمت

ٟمّمب٧م ىمريٜم٦م قمغم قمدم ارادشمف يم٤من ي٘م٤مل هق صم٘م٦م ذم ٟمٗمسف وًمٙمـ  إذااالًمتزاُمل  اعمدًمقل
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دالًم٦م اًمتزاُمٞم٦م ُمع اٟمف يٛمٙمـ  وم٤مٟمف ي٘م٤مل ًمق ؾمٚمؿ اٟمف ًمف أظمرىرواي٤مشمف شمٕمرف شم٤مرة وشمٜمٙمر 

ؾمب٥م وضمقد هذه  ُمٜمٕمٝم٤م ومٛمع ذًمؽ ٟم٘مقل ان ٟمٗمس اًمٚمٗمظ اًمدال قمغم اًمقصم٤مىم٦م ىمريٜم٦م قمغم ان

 . أظمرىىمريٜم٦م  إممهق همػمه وال طم٤مضم٦م  اًمرواي٤مت اعمٜمٙمرة

اطمد وضمقه صمالصم٦م وهل اُم٤م شمٗمسػم ص٤مًمح اًمرواي٦م  إممن دقمقى اًمتٜم٤مذم شمستٜمد أومتٚمخص 

يقضمد شمْم٤مد ومت٤مٟمع سملم اًمقصم٤مىم٦م وسملم ان  دقمقى اٟمف  إمم أوسم٠مٟمف ذو رواي٤مت ص٤محل٦م قم٤مدة 

سمٛمـ -هقن سمٕمد ومرض اطمتامل قمدم اعمب٤مالت يٙمقن ٟمّمػ اًمرواي٤مت ُمثاًل ُمٜمٙمرة وهذا ُمق

يم٤من قمدد اًمرواي٤مت  إذاٟمٕمؿ اًمتامٟمع ُمرشمٗمع ومٞمام  -ًمٞمس سمٜم٤مدر أُمروسم٤مًمرواي٦م وهق  يروي قمٜمف

ان اُمره ُمري٥م وان هذا اعمدًمقل  دقمقى ان فم٤مهر يٕمرف ُمٜمٝم٤م ويٜمٙمر هق إمم أواعمٜمٙمرة ىمٚمٞماًل 

 .ٙمؿ سم٤مًمقصم٤مىم٦م . ويمٚمٝم٤م يمام شمرىاحل االًمتزاُمل يرشمٗمع ُمع ٟمّم٥م اًم٘مريٜم٦م وُمع قمدُمٝم٤م ومٝمق يٜم٤مذم

هذا ويالطمظ اٟم٤م مل ٟمٕمثر ال ذم ُمّم٤مدرٟم٤م وال ذم ُمّم٤مدر اًمٕم٤مُم٦م ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل قمغم 

ُم٘مروٟم٦م سمام يدل قمغم  أوًمقطمده٤م  شمقصمٞمؼ ُم٘مرون ب)يٕمرف ُمٜمٝم٤م ويٜمٙمر( سمؾ اُم٤م وردت

 2اًمراوي ٟمٕمؿ اعمقضمقد )ُمقصمؼ وًمف ُم٤ميٜمٙمر( )ًمس٤من اعمٞمزان ج أوشمْمٕمٞمػ احلدي٨م 

( وصدوق ان ؿم٤مء اهلل وًمف 316ص 2وًمف ُم٤م يٜمٙمر )ًمس٤من اعمٞمزان ج ق( وصدو138ص

هتذي٥م اًمتذهٞم٥م  ( و )يم٤من ص٤محل٤ًم يٕمرف ويٜمٙمر...(71ص 6ُم٤م يٜمٙمر )ًمس٤من اعمٞمزان ج

 . 311ص 5ج

سمٜمحق ذ هذا ال يٕمٜمل اٟمف ُمقضقع ًمٚمتْمٕمٞمػ وًمٙمـ هذا ال يسقغ دقمقى اًمتٜم٤مذم ا

اٟمٙم٤مر اًمرواي٤مت ُمع ص٤مًمح اًمرواي٦م  يٙمقن ٟمّم٤ًم ومٞمف يمام هق واضح وسم٤مخلّمقص سمٕمد اىمؽمان

 ذم يمٚمامت قمٚمامء اًمرضم٤مل .

هذا يمٚمف ًمق ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ اصٓمالح اًمٕم٤مُم٦م ذم ص٤مًمح احلدي٨م واُم٤م ُمع ضٛمف ومٞمٜمبٖمل 

 ان يٕمد ومس٤مد دقمقى اًمتٜم٤مذم ُمـ اًمبدهيٞم٤مت االوًمٞم٤مت .
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ًمٗمٔم٤ًم  واؾمع ومػمد قمٚمٞمف ان سمٞمٜمٝمام سمقٟم٤ًم واؾمٕم٤مً  إممهذا واُم٤م اطمتامل شمّمحٞمػ ص٤مًمح 

رواي٦م ُمثاًل طمٞمٜمام ىم٤مل واؾمع اًم ن يٙمقن ىمد ؾمٛمع ُمـ االؾمت٤مذأال جيلء ومٞمف اطمتامل سمحٞم٨م 

طمٞمٜمام ىمرأ اًمتٚمٛمٞمذ ص٤مًمح اًمرواي٦م شمقهؿ اًمِمٞمخ اًمٜمج٤مر  أو ،ؾمٛمع اًمتٚمٛمٞمذ ص٤مًمح اًمرواي٦م

( وهق يٜمٔمر )ان اًمِمٞمخ  أو ،ٟمف ىم٤مل ص٤مًمح اًمرواي٦مأواؾمع اًمرواي٦م شمقهؿ  يمٚمٛم٦م إمم

 ن ـم٤مًمبفأ أو ،ب وىمد شمقهؿ ومٙمت٥م ومٞمف ص٤مًمح اًمرواي٦ماًمٙمت٤م إًمٞمف( ىمد دومع اًمٜمج٤مر )

ُم٤م يتٜم٤مومر طمس٥م اقمت٘م٤مد  إمماًمٕمالُم٦م سمٕمد ومؽمة ىمد همػم واؾمع اًمرواي٦م اًمذي ًمف يمامل االًمتئ٤مم 

 ص٤مًمح اًمرواي٦م . إمماًم٘م٤مئؾ 

ن اطمتامل اًمتّمحٞمػ ًمق يم٤من يت٠مشمك وم٤مٟمام يت٠مشمك ًمق يم٤من اعمقضمقد هق إواخلالص٦م : 

اًمتٜم٤مذم وال يت٠مشمك ومٞمام ال شمٜم٤مذم ومٞمف  واؾمع اًمرواي٦م ًمقضمقد إممص٤مًمح اًمرواي٦م ومٜم٘مقل ىمد صحح 

( اصالً وان يم٤من ُمّمٓمٚمح٤ًم اًمٜمج٤مر )هق واؾمع اًمرواي٦م اًمذي مل يستخدُمف اصاًل و

احلدي٨م  أو( ذم همػم ُمقضع واُم٤م ص٤مًمح اًمرواي٦م ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م ) ُمٕمرووم٤ًم ىمد اؾمتٕمٛمٚمف

 -اًم٘م٤مئؾ اعمزسمقر طمس٥م اقمت٘م٤مد-ع ُم٤م يقضم٥م وىمقع اًمتامٟم إممومٚمؿ يرد ذم ُمّم٤مدرٟم٤م اًمرضم٤مًمٞم٦م 

 وهٙمذا ال يقضمد شمِم٤مسمف ُمـ طمٞم٨م اًمٙمت٤مسم٦م ُمقضم٥م الطمتامل اًمتّمحٞمػ .

ٟمسخ٦م واطمدة ومٚمؿ ينم  إممهذا واُم٤م ُم٤م اؿمػم ًمف ُمـ ان مجٞمع ٟمسخ اًمٜمج٤مر شمرضمع 

( يمذًمؽ وهل ٟمسخ٦م اًمٕمالُم٦م ) دًمٞمٚمف ٟمٕمؿ ال ؿمبٝم٦م ذم ان سمٕمض اًمٜمسخ إمماًم٘م٤مئؾ اعمت٘مدم 

يروهي٤م ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م  أظمرى٤م ذيمره ذم هتذي٥م اعم٘م٤مل ُمـ وضمقد ٟمسخ٦م يمام ان اًمٔم٤مهر ان ُم

(قمـ اًمٜمج٤مر ) . ىمده( ًمٞمس سمت٤مم( 

ُم٤م ذيمر وًمق يم٤من ُمثؾ هذا ُم١مصمرًا  إالوًمٞمٕمٚمؿ ان مجٞمع اًمٜمسخ وُمـ ٟم٘مؾ قمٜمف مل جيلء ومٞمف 

االصؾ وًمٙمـ ومٞمف ان االطمتامل هٜم٤م  ًمقرد ذم يمؾ يمالم اطمتامل اؿمتب٤مه ُمّمٜمٗمف ذم ٟمسخ٦م

 ٜمبٖمل ان ي٘م٤مس سم٤معم٘م٤مم .اضٕمػ ومال ي

 واهلل شمٕم٤ممم هق اًمٕم٤ممل وطمده سم٤محل٘م٤مئؼ .
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طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف وُم٤م يرويف طم٤مل ( ذم اًمٕمدة سملم ُم٤م يرويف شمٗمّمٞمؾ اًمِمٞمخ ) -3

 .ظمٓم٠مه

( سمقصم٤مىمتف طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف ًمٙمـ اطمتامل وًمٙمـ هذا وان يم٤من داالً قمغم اقمت٘م٤مده )

قمٜمف ذم قمٚمؿ  اًمث٤مسمت٦م()وان هذا اًمٙمالم ُمـ ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م  ،احلدس ُمقضمقد ظمّمقص٤مً 

( اعمٕمٚمقم ُمٜمف اًمتحرز اًمرضم٤مل وذم همػمه سمٕمض اعمس٤محم٤مت ال ُمـ ُمثؾ اًمِمٞمخ اًمٜمج٤مر )

  .قمـ اًمتقصمٞمؼ ذم ُمقاضع اًمريب٦م

( مل يقصم٘مف ذم سم٘مٞم٦م اعمقاضع سمؾ اـمٚمؼ قمدم ضمقاز ومم٤م ي١ميد احلدؾمٞم٦م ان اًمِمٞمخ )

اًمتٗمّمٞمؾ ٟم٤مفمر ًمٚمحٙمؿ  هذاان ي٘م٤مل سم٤من  إالاؾمت٘م٤مُمتف  أي٤مماًمٕمٛمؾ سمروايتف سمام يتٜم٤مول 

احلٙمؿ اًمٔم٤مهري واٟمف قم٤مدة ال يتٛمٙمـ ُمـ  إمماًمقاىمٕمل وان شمْمٕمٞمٗمف سمدون شمٗمّمٞمؾ ٟم٤مفمر 

 ُمـ ضمٝم٦م اطمتامل اهن٤م طمّمٚم٧م ذم ومؽمة االٟمحراف . شمٙمقن يمٚمٝم٤م ضٕمٞمٗم٦م  ومٚمذًمؽاًمتٛمٞمٞمز 

ان هذا اًمدًمٞمؾ طمج٦م عمـ ال يبٜمل قمغم ان ُمدرك طمجٞم٦م اًمتقصمٞم٘م٤مت هق واخلالص٦م :

 االـمٛمئٜم٤من .

ئمٝمر اٟمف يم٤من ُمـ ُمِم٤مهػم اعمحدصملم وممـ ي١مُمف قمدة ُمـ اًمٓمالب ومٚمق صمب٧م قمٜمف  -4

 جيري سمٕمد طمّمقل اٟمحراومف . اؾمت٘م٤مُمتف الؿمتٝمر واٟمتنم وهذا اًمقضمف ال أي٤مماًمٙمذب ذم 

هذا ُمع ان اطمدًا مل يْمٕمٗمف طمتك اسمـ اًمٖمْم٤مئري وم٤مٟمف مل جيزم سمْمٕمٗمف وًمق ضمٕمٚمٜم٤م ُمٜمِم٠م 

اُم٤مرات اًمقصم٤مىم٦م واُم٤مرات اًمٙمذب  ال شمٕم٤مرض - شمردده شمٕم٤مرض اُم٤مرات اًمقصم٤مىم٦م ُمع اًمذُمقم

 يم٤مٟم٧م وصم٤مىمتف اوضح . -واًمقضع

: )وصم٤مٟمٞم٤ًم سم٤من اًمذي ئمٝمر مم٤م ذيمر ذم شمرمجتف  266ص 5ُم٤م اؿم٤مر ًمف ذم اعمستٛمسؽ ج-5

 سمذًمؽ أذٟم٤مهذه اًمٓم٤مئٗم٦م ووضمقهٝم٤م ( وىمد  اٟمف يم٤من ذم اول اُمره ُمست٘مٞماًم سمؾ يم٤من ُمـ اقمٞم٤من

سم٤مًمٕمراق ًم٘مقه ويمتبقا قمٜمف ومل ي٘مبٚمقا ُم٤م ورد ذم  أصح٤مسمٜم٤مان ذم اًمدًمٞمؾ اًمراسمع )وصم٤مىمتٝم٤م طمتك 

ومقردت ومٞمف ذُمقم  أظمرىمحٚمقا اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٕمالء قمغم ان يراضمع ذم اُمره ُمرة سمٕمد  ذُمف طمتك
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مم٤م يٕمٜمل ان ومؽمة اٟمحراومف ىمٚمٞمٚم٦م وان ، ه٤مئٚم٦م ـم٤مطمٜم٦م ؿمديدة . ويم٤من ذًمؽ ذم اواظمر قمٛمره(

سمؽم اهلل ؾمبح٤مٟمف سمدقمقة احلج٦م )قمجؾ اهلل  اطمتامل يمقن اًمرواي٦م وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف ىمقي )طمتك

سمؾ اعمٍمح سمف ومٞمام روي قمـ اسمـ مه٤مم ان ذًمؽ يم٤من سمٕمد ووم٤مة قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد(  شمٕم٤ممم ومرضمف(

 إًمٞمفاًمبٕمٞمد ضمدًا ان يرضمع  : )وُمـ -وهذا ال ؿم٤مهد ًمٜم٤م ومٞمف وٟمذيمره شمتٛم٦م ًمٚمٛمٓمٚم٥م-صمؿ ىم٤مل 

حلدي٨م اعمذيمقر اقمٜمل اطمد ُمـ اًمِمٞمٕم٦م سمٕمد ورود شمٚمؽ اًمذُمقم وال ؾمٞمام اًمراوي قمٜمف ا

اًمذي ىمٞمؾ ذم شمرمجتف اٟمف صم٘م٦م قملم ضمٚمٞمؾ وان اًمراوي قمـ  ُمقؾمك سمـ احلسـ االؿمٕمري

ُمقؾمك  ُمقؾمك اعمذيمقر ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل االؿمٕمري ... ومذًمؽ يمٚمف ىمريٜم٦م قمغم يمقن رواي٦م

 قمٜمف يم٤مٟم٧م ذم طم٤مل االؾمت٘م٤مُم٦م( .

وهذا همػم  ُمـ اًمسٗمراء( األُمر: )ُمع يمقٟمف ذم اول  251ص 1وذم ُمّمب٤مح اعمٜمٝم٤مج ج

وهذا ال يدل قمغم اًمقصم٤مىم٦م )ووصم٘مقا  ذم اًمسامع قمٜمٝمؿ( األصح٤مبصم٤مسم٧م )وُمـ اًمذيـ ايمثر 

هلؿ طمتك ايمثروا اعمراضمٕم٦م ذم اُمره عم٤م ورد اًمتقىمٞمع سمٚمٕمٜمف يمام ذيمره اًمٙمٌم ويٜم٤مؾمبف ُم٤م ذم 

( . األصح٤مبًمٔمٝمقره ذم اؿمتٝم٤مر طمديثف سملم  أصح٤مسمٜم٤ماٟمف روى ايمثر اصقل  اًمٗمٝمرؾم٧م ُمـ

 قمغم اًمقصم٤مىم٦م ك)وىمد روى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ االضمالء( . وهذا ال يدل

واخلالص٦م : اٟمف ئمٝمر ُمـ رواي٦م اًمٙمٌم اًمْمٕمٞمٗم٦م ؾمٜمدًا اٟمف يم٤مٟم٧م ًمف ُمٙم٤مٟم٦م ُمرُمقىم٦م 

ـمٚم٥م ُمراضمٕم٦م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمٕمالء  إممذم اًمٕمراق سمحٞم٨م يم٤من ذًمؽ داقمٞم٤ًم  أصح٤مسمٜم٤مقمٜمد رواة 

 . األُمرًمِمدة همراسم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م وًمٕمٚمف يم٤من صم٘م٦م قمٜمدهؿ وًمٙمـ رهمؿ ذًمؽ راضمٕمقه 

وهذا يدل قمغم اقمت٘م٤مدهؿ سمقصم٤مىمتف والسمد ان ومٞمٝمؿ ُمـ يم٤من قم٤مدالً ومٞمٙمقن اقمت٘م٤مده طمج٦م 

وم٤مذا قمٚمؿ اقمت٘م٤مده ومٝمق طمج٦م  ُمع ان ذط اًمٕمداًم٦م اٟمام هق ذم اظمب٤مر اًمٗم٤مؾمؼ ال ذم اقمت٘م٤مده

ان ي٘م٤مل ًمٞمس هق سمِمٞم٤مع اعم١مُمٜملم  إالوسم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ ذًمؽ ومٞمٛمٙمـ ادظم٤مل ذًمؽ ذم اًمِمٞم٤مع 

هذا  إمماالـمٛمئٜم٤من وىمد اؿم٤مر  سم٢موم٤مدشمفومٝمذا اًمِمٞم٤مع يٛمٙمـ ان ي٘م٤مل  سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ ذًمؽ و

 . 137اًمدًمٞمؾ اًمٙمرسم٤مد ذم ايمٚمٞمؾ اعمٜمٝم٩م ص
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: ان هذه اعمٙم٤مٟم٦م اعمرُمقىم٦م ال يٕمٚمؿ اهن٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمقصم٤مىم٦م سمؾ ًمٕمٚمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م  إن ىمٚم٧م

  ىمدُمٞمف .قمنمون ُمٜمٝم٤م قمغم اًمٕمٚمؿ واًمٕمب٤مدة طمٞم٨م ضم٤مء اٟمف طم٩م ارسمٕم٤ًم ومخسلم طمج٦م

وًمٙمـ يرده ان اعمستٗم٤مد اٟمف يم٤مٟم٧م هلؿ سمف قم٘مٞمدة ؿمديدة هل ومقق اًمقصم٤مىم٦م سمٛمراشم٥م هذا 

سمف ُمـ ضمٝم٦م اًمدي٤مٟم٦م واًمقصم٤مىم٦م  ان قم٘مٞمدهتؿ سمف ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمب٤مدة شمٕمٜمل قم٘مٞمدهتؿ إممُمْم٤موم٤ًم  

ان ي٘م٤مل : ان  إالوقم٘مٞمدهتؿ سمف ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٚمؿ ان يم٤مٟم٧م ال شمستٚمزم اًمقصم٤مىم٦م ومٚمامذا اؾمتٖمرسمقا 

 سمقصم٤مىمتف ال اجلزم هب٤م واًمٔمـ ال قمؼمة سمف . يم٤من ُمقرصم٤ًم ًمٚمٔمـقمٚمٛمف 

شمّمٜمع  إممويرد هذه اًم٘مريٜم٦م : ان هذه اًمٕم٘مٞمدة اًمتل هلؿ ال اصمر هل٤م الطمتامل اؾمتٜم٤مده٤م 

 اًمّمقذم اعمتّمٜمع( . ومٞمام ٟم٘مؾ قمٜمف : )اطمذروا )×( اإلُم٤مماًمتّمقف يمام قمؼم 

 أيبطمدصمٜمل ) 3ح 73ب 222ٟمف ُمـ رضم٤مل يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات وم٘مد روى قمٜمف صإ-6

احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين وهمػمه قمـ  )رمحف اهلل( ومج٤مقم٦م ُمِم٤مخيل قمـ ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل قمـ

: )طمدصمٜمل هبذه  18ح 79ب 291قمٛمػم ...( وذم ص أيبسمـ هالل قمـ حمٛمد سمـ  أمحد

سمـ هالل ىم٤مل طمدصمٜم٤م  أمحداسمٞمف قمـ ضمده قمـ ُمقؾمك سمـ احلسـ سمـ قم٤مُمر قمـ  اًمزي٤مرة...قمـ

 أمحدسمـ هالل قمـ  أمحد: )ورواه  3ح 72ب 229ًمِم٤مُمل( وذم صاُمٞم٦م سمـ قمكم  اًمٕمتٞمبل ا

 ٟمٍم...( . وهذا ُمبٜمل قمغم يمؼمى وصم٤مىم٦م رضم٤مل يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات . أيبسمـ حمٛمد سمـ 

اجل٤مرود  أيب: )وذم رواي٦م  231ص 1ٟمف ىمد ورد ذم شمٗمسػم اًم٘مٛمل وم٘مد ضم٤مء ذم جإ-8

... وىم٤مل قمكم سمـ حمٛمد قمـ اعمٕمغم سمـ حمٛمد  احلسلم سمـ أظمؼمين( ... ×ضمٕمٗمر ) أيبقمـ 

 أيباجل٤مرود قمـ  أيب: )وذم رواي٦م  113ص 3اسمراهٞمؿ ذم ىمقًمف : )ىمؾ ي٤م حمٛمد ...( وذم ج

( ... ىم٤مل قمكم سمـ اسمراهٞمؿ )صمؿ طمٙمك اهلل ىمقهلؿ ...( طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمبد اهلل ×ضمٕمٗمر )

ؾمٜم٤من ... طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ مه٤مم قمـ ضمٕمٗمر سمـ  قمـ اسمٞمف قمـ حمٛمد سمـ احلسـ قمـ حمٛمد سمـ

سمـ هالل ...  أمحدقمـ  أمحدسمـ قمكم ىم٤مل طمدصمٜمل احلسلم سمـ  أمحدُم٤مًمؽ ... طمدصمٜم٤م  حمٛمد سمـ
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 أصؾواًمت٠مُمؾ ومٞمٝمام يقًمد اجلزم سم٤مٟمف مل يٙمـ ذم ،قمكم سمـ اسمراهٞمؿ صمؿ ذيمر اًمدهري٦م ...( ىم٤مل

 اًمتٗمسػم سمؾ ومٞمام اضٞمػ ومٞمف .

ال  ( : )... ال اؿمٙمر اهلل ىمدره مل يدع اعمرء رسمف سم٤منُم٤م ضم٤مء ذم رواي٦م اًمٙمٌم )-9

وال جيٕمٚمف ُمستقدقم٤ًم وىمد قمٚمٛمتؿ ُم٤م  يزيغ ىمٚمبف سمٕمد ان هداه وان جيٕمؾ ُم٤م ُمـ سمف قمٚمٞمف ُمست٘مراً 

يمٗمرًا  سم٤مإليامنوظمدُمتف وـمقل صحبتف وم٠مسمدًمف اهلل  -قمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل-اًمده٘م٤من  أُمريم٤من ُمـ 

ومٞمام روى قمٜمف )وظمدُمتف  (×)ومٕم٤مضمٚمف اهلل سم٤مًمٜم٘مٛم٦م ...( وم٤من ىمقًمف  طمٞم٨م ومٕمؾ ُم٤م ومٕمؾ

 .ىمبؾ اٟمحراومف ىمد ي٘م٤مل سم٤مٟمف يستٗم٤مد ُمٜمف اًمقصم٤مىم٦م سمؾ يمقٟمف ُمـ اخلقاص وـمقل صحبتف( 

وومٞمف : ان هذه اًمٗم٘مرة شمرشمبط سم٤مًمده٘م٤من يمام قمٜمقن اًمٙمٌم وان يم٤من هذا اًمٕمٜمقان همػم 

واًمده٘م٤من قمروة( وهق قمروة سمـ  سمـ هالل أمحدُمذيمقر ذم اعمٕمجؿ وقمٜمقان اًمٙمٌم )ذم 

 . 7681قمدد 153ص 13حيٞمك اًمده٘م٤من اٟمٔمر شمرمجتف ذم اعمٕمجؿ ج

سمـ هالل يم٤من ُمـ  أمحدطمٞم٨م ئمٝمر ُمٜمٝم٤م ان  257ذم اًمٖمٞمب٦م ص إًمٞمفُم٤م اؿمػم -11

 ًمؽ .ان شمٙمقن ُم١ميدة ًمذ ومال اىمؾ ُمـ )×(اًمٕمسٙمري  اإلُم٤ممظمقاص اًمِمٞمٕم٦م وظمقاص 

 ىمقل اسمـ اًمٖمْم٤مئري : )واقمتٛمدوه ومٞمٝم٤م )خ . ل ومٞمٝمام( ( .  -11

: فم٤مهره صمبقت  إن ىمٚم٧م . وم٤من فم٤مهر ذم وصم٤مىمتف ذم اًمٜم٘مؾ سمٚمح٤مظ اًمٙمت٤مسملم اعمزسمقريـ

 اًمقصم٤مىم٦م سمٚمح٤مظ هذيـ اًمٙمت٤مسملم وم٘مط ال سمٚمح٤مظ مجٞمع ُم٤م يرويف .

: طمٞم٨م ان وصم٤مىمتف سمٚمح٤مظ هذيـ اًمٙمت٤مسملم وم٘مط دون ُم٤م قمدامه٤م مم٤م ال ُمٕمٜمك  ىمٚم٧م

ىمد روي٤م قمٜمف ىمبؾ اٟمحراومف  ُمع اومؽماض ان ظمّمقصٞم٦م هذيـ اًمٙمت٤مسملم اهنام إالحمّمؾ ًمف 

 ذا اًمتٗمسػم اعمتٕملم قمغم وصم٤مىمتف ىمبؾ اٟمحراومف .شمدل اًمٕمب٤مرة سمٜم٤مءًا قمغم ه ومٚمذًمؽ

وم٘مد فمٝمر : دالًم٦م قمب٤مرة اسمـ اًمٖمْم٤مئري قمغم وصم٤مىمتف وًمٙمـ ال ُمٓمٚم٘م٤ًم سمؾ ىمبؾ اٟمحراومف 

 وم٘مط .
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سمؾ اًمٔم٤مهر ان ُمٜمِم٠م اًمتقىمػ قمٜمده هق شمٕم٤مرض اُم٤مرات وصم٤مىمتف اعم٘متْمٞم٦م ًمٚمٕمٛمؾ وُم٤م 

روي قمٜمف ذم ومؽمة متٞمٞمز ُم٤م  ورد ُمـ اًمذُمقم ومٞمف اعم٘متْمٞم٦م ًمؽمك اًمٕمٛمؾ وقمدم اُمٙم٤من

 االؾمت٘م٤مُم٦م قمام روي قمٜمف ذم همػمه٤م .

واًمرواي٦م ال -: اٟمف حيتٛمؾ ان ُمستٜمده ذم ذًمؽ هق روايتٝمؿ هلذيـ اًمٙمت٤مسملم  إن ىمٚم٧م

 حم٤مسشمف هلؿ . اذ ُمـ ايـ قمرف سم٤مقمتامدهؿ قمٚمٞمف ُمع قمدم -شمالزم االقمتامد

قمغم  ُمع قمدم وضمقد اعم١مذات أواحلس اجل٤مري٦م اُم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم  سم٠مص٤مًم٦من جي٤مب أ إال

 احلدس ُمـ ضمٝم٦م ان ُم٤م ذيمر ال يٕمتؼم ُم١مذًا قمغم احلدس .

 إممن ُم٤م ذيمر يّمٚمح ُم١مذًا قمغم احلدس ومال دمري اص٤مًم٦م احلس ُمْم٤موم٤ًم إ :ويرده

اًمٕم٘مالء ذم ُمقارد االـمٛمئٜم٤من ال  اص٤مًم٦م احلس واهن٤م صم٤مسمت٦م قمٜمد أصؾاُمٙم٤من اًمتِمٙمٞمؽ ذم 

ًمذي ال حيرزون ضمقاز اًمٕمٛمؾ سمف ازيد )وىمد يٜم٤مىمش ومٞمٝم٤م سم٤مهن٤م صم٤مسمت٦م ذم همػم ُمقارد اًمٔمـ ا

وًمٙمـ يرده اٟم٤م ٟمتٛمسؽ سمسػمهتؿ ذم سم٘مٞم٦م اعمج٤مالت ال ذم جم٤مل  يمٔمـ االطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م

 .اًمنمقمٞم٦م طمتك متٜمع اًمسػمة( سم٤مألطمٙم٤مماًمٔمـ 

ن جي٤مب سم٤من ُم٤م ذيمر يبتٜمل قمغم شمٗمسػم اًمٕمب٤مرة سم٤مٟمف شمقضمد ظمّمقصٞم٦م هلذيـ أواحلؼ 

ان اًمقصم٤مىم٦م قم٤مُم٦م وًمٙمـ ئمٝمر ُمـ اًمٕمب٤مرة  أواًمٙمت٤مسملم جمٝمقًم٦م ظمّمّم٧م اًمقصم٤مىم٦م سمٚمح٤مفمٝمام 

يٗمؽمض اٟمف مل شمرو قمٜمف همػمه٤م وًمق سم٤مقمت٘م٤مده .  أواٟمف يقضمد ُم٤مٟمع جمٝمقل ًمٜم٤م ذم سم٘مٞم٦م اًمٙمت٥م 

 يمام شمرى . وهذه االطمتامالت

ومرسٟم٤م اًمٕمب٤مرة هبذا اًمِمٙمؾ وهق ان وصم٤مىم٦م اسمـ هالل صم٤مسمت٦م قمٜمد اسمـ اًمٖمْم٤مئري  إذاواُم٤م 

شمقىمػ قمٜمده سمٚمح٤مفمٝم٤م واُم٤م ذم  ة االٟمحراف ومحّمؾوًمٙمـ اًمذُمقم طمٞم٨م قم٤مرضتٝم٤م ذم ومؽم

ن أؾمت٘م٤مُمتف ٟمتٛمٙمـ ومؽمة االؾمت٘م٤مُم٦م وم٤مًمقصم٤مىم٦م قمغم طم٤مهل٤م وسم٤مًمت٤مزم ومٛمـ روى قمٜمف ذم ومؽمة ا

يمام ٟم٘مقل ان ُمـ روى قمـ زرارة ُمثاًل ىمد اقمتٛمد قمٚمٞمف ُمـ ضمٝم٦م اٟم٤م  ٟمف ىمد اقمتٛمد قمٚمٞمفأٟم٘مقل 
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ان هذيـ اًمٙمت٤مسملم  ىم٤مم دًمٞمؾ قمغم ٟمٕمٚمؿ سم٠من اًمراوي يم٤من حمرزًا ًمقصم٤مىمتف ًمقضقطمٝم٤م وطمٞم٨م اٟمف

 ىمد روي٤م ذم ومؽمة االؾمت٘م٤مُم٦م ومٚمذا ٟم٘مقل ىمد اقمتٛمدوه ومٞمٝمام .

طمٞمٜمئذ ذم  إؿمٙم٤ملومرست اًمٕمب٤مرة هبذا اًمتٗمسػم اًمذي هق اىمرب اًمتٗم٤مؾمػم ومال  إذااٟمف 

اٟمف يمٞمػ قمٚمؿ سم٤مًمقصم٤مىم٦م ومٞمج٤مب  ُم٤م يقرد ُمـ االؿمٙم٤مالت قمغم سم٘مٞم٦م اًمتقصمٞم٘م٤مت ُمـ إالشمقصمٞم٘مف 

 قمٜمٝم٤م ذم سم٘مٞم٦م اعمقارد .قمٜمٝم٤م سمام جي٤مب 

 وقمغم اي٦م طم٤مل : ومٝمذا اًمقضمف ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمس ُم١ميدًا وم٘مط واٟمام هق دًمٞمؾ .

وم٘مد فمٝمر ُمـ يمؾ هذا ان اًمرضمؾ يقضمد ذم طم٘مف شمقصمٞمؼ ذم ومؽمة اؾمت٘م٤مُمتف ُمـ ىمبؾ ؿمٞمخ 

اًمتقصمٞم٘م٤من ُمٕمتْمدان سمب٘مٞم٦م اًم٘مرائـ  ( وهذان( وُمـ ىمبؾ اسمـ اًمٖمْم٤مئري )اًمٓم٤مئٗم٦م )

ًمٚم٘مقل سمقصم٤مىمتف ومبٜم٤مء قمغم االيمتٗم٤مء سم٤مًمتقصمٞمؼ وًمق مل يٙمـ اـمٛمئٜم٤من ومٞمٚمزم اًمتل شمّمٚمح يمٛم١ميدة 

قمغم ان اعمٕمتؼم هق االـمٛمئٜم٤من سم٤مًمقصم٤مىم٦م ومٛمـ طمّمٚم٧م ًمف ُمـ جمٛمقع  احلٙمؿ سمقصم٤مىمتف وسمٜم٤مءاً 

ُمـ مل حيّمؾ ًمف  ىمري٥م ضمدًا واُم٤م أُمرهذه اًم٘مرائـ االـمٛمئٜم٤من ومال ٟمٜمٙمر قمٚمٞمف ذًمؽ سمؾ هق 

اًمتقصمٞم٘م٤مت هق االـمٛمئٜم٤من ومال يٙمقن صم٘م٦م قمٜمده . هذا  ذًمؽ ويم٤من يبٜمل قمغم ان ُمدرك طمجٞم٦م

اعمٕم٤ميص ال حيّمؾ ًمف ذًمؽ وذًمؽ سمسب٥م اطمج٤مم  اًمٕمبد احل٘مػم اًمذي ؾمقدت وضمقهف

 ( قمـ شمقصمٞم٘مف قمغم ُم٤م قمرض٧م .اًمِمٞمخ اًمٜمج٤مر )





 

 انفصم انرابع

)لرائٍ انتضعيف ًانتجريح(
سمـ حيٞمك ص٤مطم٥م ٟمقادر احلٙمٛم٦م قمـ  أمحد اؾمتثٜم٤مء اسمـ اًمقًمٞمد ُم٤م يرويف حمٛمد سمـ-1

( واسمق اًمٕمب٤مس سمـ ٟمقح ) ف ذم هذا االؾمتثٜم٤مء اًمِمٞمخ اًمّمدوقسمـ هالل . وىمد شمبٕم أمحد

 ( .ؿمٞمخ اًمٜمج٤مر )

 عمٓمٚمؼ ًمرواي٤مشمف ؟ أووهؾ هذا االؾمتثٜم٤مء اٟمام هق خلّمقص رواي٤مشمف طم٤مل اٟمحراومف 

سمـ هالل  أمحدد قمـ ن االؾمتثٜم٤مء جلٛمٞمع رواي٤مت حمٛمأن فم٤مهر اًمٙمالم إواجلقاب : 

ىمبٚمف  أوىمبٚمف  أوسمٕمد اٟمحراومف  ؾمقاء ومرض ان االؾمتثٜم٤مء ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٚمؿ سم٠من ُمروي٤مشمف قمٜمف

 ُمـ ضمٝم٦م اًمِمؽ ذم ذًمؽ . أووسمٕمده 

سمـ هالل عم٤م  أمحدسمـ حيٞمك قمـ  أمحدن االؾمتثٜم٤مء ؿم٤مُمؾ ًمرواي٤مت حمٛمد سمـ أوم٤مذا ومرض 

ن االؾمتثٜم٤مء أذا ومرض إحراومف وىمبؾ اٟم ٟمف ىمبؾ اٟمحراومف ومٝمذا ي٘متيض اًمٓمٕمـ ذم وصم٤مىمتفأقمٚمؿ 

واذا ومرض ان  ،ظم٤مص سمام قمٚمؿ اٟمف سمٕمد اٟمحراومف ومٝمذا ي٘متيض اًمٓمٕمـ ذم وصم٤مىمتف سمٕمد اٟمحراومف

يم٤من ُمـ ضمٝم٦م قمدم اُمٙم٤من متٞمٞمز ُم٤م رواه ذم طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف قمام رواه طم٤مل اٟمحراومف  االؾمتثٜم٤مء

 قم٤مدة ومٝمذا ي٘متيض اًمٓمٕمـ ذم وصم٤مىمتف سمٕمد اٟمحراومف وم٘مط .

ٟمف ُم٤م هل اًمٕمٚم٦م ًمٕمدم اقمتب٤مر ه١مالء االقمالم عم٤م يرويف حمٛمد سمـ أٟمدري ال واخلالص٦م اٟم٤م 

يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون ان يمؾ رواي٤مشمف قمٜمف  سمـ هالل ومٝمؾ اًمٕمٚم٦م هل اهنؿ أمحدسمـ حيٞمك قمـ  أمحد

سمٕمْمٝم٤م ىمد طمّمٚم٧م  أواًمٕمٚم٦م هل اهنؿ يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون ان يمؾ اًمرواي٤مت  أوذم طم٤مل اٟمحراومف 

ٛمٚمقن ان سمٕمْمٝم٤م ىمد روي طم٤مل اٟمحراومف وال يٛمٞمزون اًمٕمٚم٦م هل اهنؿ حيت أو ظمالل اؾمت٘م٤مُمتف

 ُم٤م روي ذم طم٤مل اٟمحراومف قمـ همػمه ؟
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وال خيٗمك ان قمدم قمٚمٛمٜم٤م سمٕمٚم٦م االؾمتثٜم٤مء يٕمٜمل اٟمف مل شم٘مؿ طمج٦م قمغم اًمٓمٕمـ ذم وصم٤مىمتف 

االؾمتثٜم٤مء ُمـ ضمٝم٦م قمدم اُمٙم٤من  ن أاعمٓمٛمئـ سمف هق  أوسمؾ ىمد ي٘م٤مل اًمٔم٤مهر  ،ىمبؾ اٟمحراومف

 اًمتٛمٞمٞمز .

هذا االؾمتثٜم٤مء وان يم٤من حيتٛمؾ ان يٙمقن ُمـ ضمٝم٦م يمقٟمف ىمد ادريمف ن إوىمد ي٘م٤مل : 

خيٚمق ُمـ ضٕمػ وم٤من ُم٘مت٣م  ان هذا االطمتامل ال إالوحتٛمؾ احلدي٨م قمٜمف سمٕمد اٟمحراومف 

اًمٕمراىمٞملم  أصح٤مسمٜم٤مسمـ حيٞمك زار اًمٕمراق واًمت٘مك سمٛمِم٤مخيف ُمـ  أمحداًمِمقاهد ان حمٛمد سمـ 

 اخلٓم٤مب اًمذي ايمثر اًمرواي٦م قمٜمف . يبأوهق قم٤مم ووم٤مة حمٛمد سمـ احلسلم سمـ  (363ىمبؾ قم٤مم )

وذم يمؾ االطمقال وم٤من ُم٘مت٣م اؾمتثٜم٤مء اًمٕمؼمشم٤مئل ُمـ رضم٤مل ٟمقادر احلٙمٛم٦م هق قمدم 

هن٤م ُمـ رواي٤مشمف قمٜمف سمٕمد اٟمحراومف أ سمـ حيٞمك قمٜمف اُم٤م ُمـ ضمٝم٦م أمحداقمتب٤مر رواي٤مت حمٛمد سمـ 

اٟمف مل يٙمـ  إالوؾم٘مقـمف قمـ اًمقصم٤مىم٦م واُم٤م ُمـ ضمٝم٦م اهن٤م وان يم٤مٟم٧م ُمـ ُمروي٤مشمف ىمبؾ اٟمحراومف 

 صم٘م٦م آٟمذاك ايْم٤ًم .

سمـ حيٞمك  أمحد: يٜمبٖمل اًمتٛمٞمٞمز سملم اعم٘م٤مُملم : سملم ُم٘م٤مم اًمقاىمع وان حمٛمد سمـ  أىمقل 

وىم٧م اٟمحراومف واًمّمحٞمح هٜم٤م اٟمف  أوسمـ هالل وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف  أمحداًمٕمٓم٤مر هؾ روى قمـ 

ٕمد ىمد روى قمٜمف وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف ال ًمٚم٘مريٜم٦م اعمزسمقرة سمؾ الن االضمالء ال يروون قمٜمف سم

( وسملم ُم٘م٤مم اٟمف ُم٤مذا يم٤من اقمت٘م٤مد ه١مالء االقمالم اًمٜم٤مئ٥م اًمث٤مين ) ضمحقده قمـ قمٚمؿ ويم٤مًم٦م

يم٤مٟمقا  أووم٘مط  ذم وىم٧م ًم٘م٤مئف ًمف وروايتف قمٜمف ومٝمؾ يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون اٟمف اًمت٘مك سمف وىم٧م اٟمحراومف

ف اًمت٘مك سمف وروى قمٜمف ذم يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون اٟم أواٟمف اًمت٘مك سمف وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف وم٘مط  يٕمت٘مدون

 يم٤مٟمقا يِمٙمقن ذم وىم٧م ًم٘م٤مئف . أواًمقىمتلم 

ُمتٕملم ، وُمـ اًمقاضح ان ؿمٙمٝمؿ ذم وىم٧م ًم٘م٤مئف سمؾ  أووىمد قمروم٧م ان االظمػم حمتٛمؾ 

 وىم٧م االؾمت٘م٤مُم٦م . إالاقمت٘م٤مدهؿ ال يٜم٤مذم قمٚمٛمٜم٤م سمٕمدم اًمرواي٦م 
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ن ضمزُمٝمؿ سمؾ ؿمٙمٝمؿ ذم يمقن اًمرواي٦م طم٤مل االٟمحراف يٕمٜمل ان اًم٘مرائـ إال ي٘م٤مل : 

ُمـ همػم اعمحتٛمؾ ان ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ  االؾمت٘م٤مُم٦م وم٘مط همػم شم٤مُم٦م اذ اعم٘م٤مُم٦م قمغم يمقن رواي٤مشمف طم٤مل

سم٤مًم٘مرائـ وال شمّمؾ هلؿ اًم٘مرائـ واحل٤مل ان اسمـ اًمقًمٞمد سم٤مخلّمقص ىمري٥م اًمٕمٝمد ضمدًا سمف 

سمـ هالل وىم٧م  أمحدٟمٕمٚمؿ سم٤من االضمالء يٛمتٜمٕمقن ُمـ اًمرواي٦م قمـ  ومٛمـ همػم اعمحتٛمؾ اٟم٤م 

اٟمحراومف ان ضمزُمف  وىم٧م أمحداجلٚمٞمؾ قمـ اٟمحراومف واسمـ اًمقًمٞمد جيزم سمٕمدم اعمٜم٤موم٤مة ذم رواي٦م 

يٕمٜمل قمدم وضمقد هٙمذا اقم٤مدة وان ُمٜمٕم٧م ضمزُمف سمذًمؽ وىمٚم٧م ًمٕمٚمف يم٤من ُمؽمددًا ومٜم٘مقل ان 

 وىم٧م اٟمحراومف . أمحدسم٤من االضمالء ال يروون قمـ  جمرد شمردده يم٤مٍف ذم ُمٜمع ضمزُمٜم٤م

ل سمـ هال سم٠ممحدسمـ حيٞمك ىمد اًمت٘مك  أمحدوهٙمذا ُمـ همػم اعمحتٛمؾ ان ٟمٕمٚمؿ ان حمٛمد سمـ 

 أووم٘مط واحل٤مل ان اسمـ اًمقًمٞمد جيزم  اًمقىم٧م زار اًمٕمراق ذم ذًمؽ ألٟمفذم وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف وم٘مط 

 ٟمف زار اًمٕمراق ذم وىم٧م اٟمحراومف .أحيتٛمؾ 

ن ي٘م٤مل هؿ يم٤مٟمقا قم٤معملم سم٤من رواي٤مشمف قمٜمف وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف وم٘مط أُم٤م أٟمف إواخلالص٦م : 

يمام هق  أمحدشمف قمـ طمجٞم٦م رواي٤م وهق ًمٞمس سمث٘م٦م وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف ايْم٤ًم ومٝمذا يستٚمزم قمدم

 واضح .

سمـ هالل اٟمام هل وىم٧م  أمحدهنؿ يم٤مٟمقا قم٤معملم سم٤من رواي٤مت حمٛمد سمـ حيٞمك قمـ أ أو

يستٚمزم قمدم طمجٞم٦م رواي٤مت حمٛمد  اٟمحراومف وم٘مط وهق وىم٧م اٟمحراومف ًمٞمس سمث٘م٦م وهذا ايْم٤مً 

 . أمحدقمـ 

هن٤م وىم٧م أ٧م اًمرواي٦م ومال شمٙمقن طمج٦م الطمتامل ن يٙمقٟمقا ُمؽمدديـ ذم وىمأواُم٤م 

 .اومف وقمدم وصم٤مىمتف وهذا يستٚمزم قمدم طمجٞمتٝم٤م ايْم٤مً اٟمحر

وًمٜم٤م ان ٟمخت٤مر ، ٟمقا قم٤معملم سم٤مهن٤م ذم وىم٧م اٟمحراومفواجلقاب : ان ًمٜم٤م ان ٟمخت٤مر اهنؿ يم٤م

اهنؿ يم٤مٟمقا ؿم٤ميملم صمؿ ٟم٘مقل ان اقمت٘م٤مدهؿ ومْماًل قمـ ؿمٙمٝمؿ ًمٞمس سمحج٦م ومٚمق ىم٤مُم٧م قمٜمدٟم٤م 

االضمالء يم٤مٟمقا ممتٜمٕملم قمـ  ان أوار اًمٕمراق ذم ومؽمة اؾمت٘م٤مُمتف وم٘مط ىمرائـ شمدل قمغم اٟمف ز
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وىم٧م اٟمحراومف ومال يامٟمع ذًمؽ اقمت٘م٤مد اسمـ اًمقًمٞمد واشمب٤مقمف واطمتامهلؿ ان  أمحد اًمرواي٦م قمـ

 اًمرواي٦م يم٤مٟم٧م وىم٧م االؾمت٘م٤مُم٦م .

 وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف . سم٠ممحدومتٚمخص : ان هذا اًمٓمٕمـ ىم٤مس قمـ اًم٘مدح 

 هذا اوالً .

صم٤مىم٦م سمؾ هق اقمؿ ُمـ ذًمؽ وُمـ ن هذا االؾمتثٜم٤مء ال يدل قمغم اجلزم سمٕمدم اًمقإوصم٤مٟمٞم٤ًم : 

االـمٛمئٜم٤من وُمـ ان يٙمقن ُمـ ضمٝم٦م  ان يٙمقن ُمـ ضمٝم٦م اًمٔمـ سمْمٕمٗمف فمٜم٤ًم همػم سم٤مًمغ درضم٦م

اًمِمؽ وُم٤م هق سمٛمٜمزًمتف اًمِمؽ ذم وصم٤مىمتف واًمٜم٤مومع ًمٚمخّمؿ هق طمٙمٛمٝمؿ سم٤مًمْمٕمػ وم٘مط ال 

 اًمٕم٤مم ال دالًم٦م ًمف قمغم اخل٤مص سمقضمف ُمـ اًمقضمقه . نأوُمـ اًمقاضح 

ف ُمـ ضمٝم٦م ومس٤مد اًمٕم٘مٞمدة وقمدم اًمٕمداًم٦م وُم٤م صدر ُمٜمف ُمـ وصم٤مًمث٤ًم : ان اًم٘مدح سمف ًمٕمٚم

اًمٜمّم٥م ال  إمماومٕم٤مل ؿمٜمٞمٕم٦م وُم٤م صدر ومٞمف ُمـ ًمٕمقن ؿمديدة ُمٖمٚمٔم٦م ورضمققمف ُمـ اًمتِمٞمع 

مل  إذاُمـ ضمٝم٦م قمدم وصم٤مىمتف ُمـ ضمٝم٦م سمٜم٤مئٝمؿ قمغم قمدم طمجٞم٦م ظمؼم اًمث٘م٦م همػم اًمٕمدل ظمّمقص٤ًم 

ام ذم سمٜمل ومْم٤مل وم٤من وصم٤مىمتف سمدرضم٦م ُمـ اًمقضقح سمحٞم٨م شمسد ٟم٘مص قمدم اًمٕمداًم٦م يم شمٙمـ

سمٕمدم ٟم٘مؾ ظمؼم ُمثؾ ه١مالء  ُمـ ضمٝم٦م اًمتزاُمٝمؿ أوؿمدة وصم٤مىمتٝمؿ ضمؼمت ومس٤مد قم٘مٞمدهتؿ 

 . -وًمٙمـ سمدرضم٦م ضٕمٞمٗم٦م-االؿمخ٤مص وان يم٤مٟمقا صم٘م٤مت 

سمـ حيٞمك قمـ اسمـ  أمحديم٤من اؾمتثٜم٤مء رواي٤مت حمٛمد سمـ  إذاوهذا االقمؽماض وارد طمتك 

يٙمـ قم٤مدالً آٟمذاك اذ ُمـ اعمحتٛمؾ مل واٟمف  هالل ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٚمؿ سم٤مهن٤م يم٤مٟم٧م وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف

ن يٙمقن ُمدرك ذًمؽ هق ُم٤م طمّمؾ ًمف الطم٘م٤ًم  ُمـ االٟمحراوم٤مت مم٤م يقًمد احلٙمؿ سمٕمدم أ

اًمٕمٚمؿ سمٙمِمػ سمروز االٟمحراف ذم وىم٧م  أوسمرواي٤مشمف وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف ُمـ ضمٝم٦م اًمِمؽ  اًمٕمٛمؾ

يم٤من اًمالزم هق اؾمتثٜم٤مء رواي٤مشمف  ُمت٠مظمر قمـ طمدوصمف واىمٕم٤ًم ذم وىم٧م اؾمبؼ قمٚمٞمف وًمذًمؽ

احلٙمؿ سمٕمدم طمجٞمتٝم٤م وقمدم اًمٕمٛمؾ هب٤م طمتك ُمع ومرض اًمِمؽ ذم ذًمؽ وقمدم اًمٕمٚمؿ سمف 

 اطمتٞم٤مـم٤ًم .
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ذًمؽ اذ ال شمقضمد اي٦م  إالن ٟم٘مقل اٟم٤م ٟمٕمٚمؿ سم٤من ال ُمٜمِم٠م الؾمتثٜم٤مء رواي٤مشمف أسمؾ يٛمٙمـ 

اًم٘مرائـ قمغم اًمٕمٙمس سمؾ يٛمٙمـ دقمقى  ضٕمٗمف وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف سمؾ رسمام شمٙمقن إممىمرائـ شمِمػم 

سمـ هالل  أمحدسمـ حيٞمك قمـ  أمحدِم٠م الؾمتثٜم٤مء رواي٤مت حمٛمد سمـ اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ واٟمف ال ُمٜم

 االٟمحراوم٤مت اًمتل وىمٕم٧م ًمف طمتك سمٕمد اٟمحراومف . ؾمقى

وال خيٗمك ان هذا االقمؽماض ال يرد ذم ُمـ اؾمتثٜمل ومل يٙمـ ُمذيمقرًا ذم طم٘مف اٟمف ىمد 

يم٤محلسـ سمـ  )×( اإلُم٤ممًمٕمقن ُمـ  وردت ومٞمف أوصدرت ُمٜمف سمٕمض االٟمحراوم٤مت 

 .  احلسلم اًمٚم١مًم١مي

اًمذي  سمـ هالل واحلسـ سمـ احلسلم اًمٚم١مًم١مي أمحدوًمٕمؾ هذا هق ُمٜمِم٠م اًمٗمرق سملم 

ُمٕم٤مرض٦م اؾمتثٜم٤مء اسمـ اًمقًمٞمد سمتقصمٞمؼ اًمٜمج٤مر ًمٚم١مًم١مي وقمدم  إمم ( )دقم٤م سم٤مًمسٞمد اخلقئل 

 سمـ هالل . أمحدُمٕم٤مرضتف سمتقصمٞمؼ 

 373ص 1اعمٕم٤مرض٦م اعمزسمقرة ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ج إمم ( )وىمد اؿم٤مر اًمسٞمد اخلقئل 

 5واعمٕمجؿ ج 311ص 5وج 00ص 0ويمت٤مب احل٩م ج 019ص 8ويمت٤مب اًمّمالة ج

 . 399ص

ُمـ يمت٤مب  92ص 3وُمـ هٜم٤م يتْمح اٟمدوم٤مع ُم٤م اورده قمٚمٞمف اعم٘مرر طمٞم٨م ضم٤مء ذم ج

 سمـ هالل ُم٤م ًمٗمٔمف : ألمحداًمٜمج٤مر  اًمّمالة اقمؽماض٤ًم قمغم االقمتامد قمغم شمقصمٞمؼ

 إممف ص٤مًمح اًمرواي٦م ُمْم٤موم٤ًم )اقمتٛمد دام فمٚمف ذم شمقصمٞمؼ اًمرضمؾ قمغم شمٕمبػم اًمٜمج٤مر سم٤مٟم

ُمٕم٤مرض سم٤مًمتْمٕمٞمػ اعمستٗم٤مد ُمـ اؾمتثٜم٤مئف ُمـ  وىمققمف ذم اؾمٜم٤مد اًمٙم٤مُمؾ واًمتٗمسػم وًمٙمٜمف

رضم٤مل ٟمقادر احلٙمٛم٦م وعمثؾ هذه اعمٕم٤مرض٦م طمٙمؿ دام فمٚمف سمْمٕمػ احلسـ سمـ احلسلم 

ان ي٘م٤مل سم٤مسمتٜم٤مء  إال( ومل يتْمح اًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم اعم٘م٤مم 319ص 0اًمٚم١مًم١مي )اعمٕمجؿ ج

همػم اعمٜم٤مذم ًمتقصمٞمؼ اًمٜمج٤مر ومال ي٘م٤مس قمٚمٞمف اًمٚم١مًم١مي  اسمـ هالل قمغم ومس٤مد اًمٕم٘مٞمدة اؾمتثٜم٤مء
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شمرى ومال ي٘م٤موم  وًمٙمٜمف جمرد اطمتامل ال يٜمٗمع ُم٤م مل يبٚمغ طمد االؾمتٔمٝم٤مر اًمذي دقمقاه يمام

 فمٝمقر االؾمتثٜم٤مء ذم اًمتْمٕمٞمػ يمام ال خيٗمك( .

 .( )ن االمج٤مل ذم ص٤مًمح اًمسٞمد اخلقئل إوومٞمف : 

ان اعم١مًمػ ىمد قمرض هذا االؿمٙم٤مل قمغم  61ص 3ؾمؽ احل٩م جوضم٤مء ذم ذح ُمٜم٤م

اًمٕمقائؼ قمـ االشمٞم٤من ( )سم٤معمراضمٕم٦م صمؿ قم٤مىمتف  ومٚمؿ جي٥م طمٞمٜمف و وقمد ( )اًمسٞمد اخلقئل 

 سم٤مجلقاب .

: ًمٕمؾ هذا االؿمٙم٤مل ُم٠مظمقذ مم٤م ذيمره ُم٘مرر سمحثف )ىمدس اهلل شمٕم٤ممم رسمه٤م(  أىمقل 

 . ( )ٟمٗمس اعم٘مرر إًمٞمفوقمغم يمؾ ومجقاسمف واضح وهق ُم٤م اؿم٤مر 

وًمٞمٕمٚمؿ ان هذا االؾمتثٜم٤مء مل يٕمٚمؿ ان اًمٜمج٤مر ىمد طمٙمؿ سمف سمدًمٞمؾ شمقصمٞم٘مف ًمٚمحسـ سمـ 

 ًمف . احلسلم اًمٚم١مًم١مي ُمع اـمالقمف قمغم اؾمتثٜم٤مء ه١مالء

 هذا يمٚمف ذم االقمؽماض اًمث٤مًم٨م .

وراسمٕم٤ًم : ؾمٚمٛمٜم٤م سم٤من االؾمتثٜم٤مء اٟمام هق ُمـ ضمٝم٦م اجلزم سمٕمدم وصم٤مىمتف ال سمٕمد اٟمحراومف وال 

ان يٙمقن ُمستٜمد ذًمؽ هق االٟمحراوم٤مت اًمّم٤مدرة  ًمؽ ًمٞمس سمحج٦م الطمتاملىمبٚمف وًمٙمٜمف ُمع ذ

واىمٕم٤ًم ىمبؾ اسمرازه  ُمٜمف وُم٤م اىمتْمتف ُمـ ًمٕمقن صدرت ذم طم٘مف ودقمقى ُمالزُمتٝم٤م الٟمحراومف

اطمتامالً . وُمع هذا االطمتامل ال حيّمؾ اـمٛمئٜم٤من سم٤مًمْمٕمػ اًمذي قمٚمٞمف اعمدار  أوضمزُم٤ًم 

 إالقمـ اٟمف ال ؿم٤مهد هل٤م قمٜمد اًمٕم٘مالء  احلس ُمقهقٟم٦م وم٤مٟمف ُمع اًمٖمض ودقمقى شمٓمبٞمؼ اص٤مًم٦م

اعمدرك ال دمري ومٞمام يم٤مٟم٧م  اعمحتٛمؾ اإلمج٤معُمع طمّمقل االـمٛمئٜم٤من وقمـ اىمتْم٤مئٝم٤م طمجٞم٦م 

ىمد اؾمتٜمدا ذم  ( )وؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م  ( )ذًمؽ وم٤من اًمِمٞمخ اًمّمدوق  إمماًم٘مرائـ شمٚمقح 

ضمٝم٦م ؾمٚم٥م  اٟمف مل يٕمثروا قمغم شمْمٕمٞمػ ذم طم٘مف ُمـ إممومس٤مد ُمذهبف وهذا يٚمقح  إممشمْمٕمٞمٗمف 

فم٤مهرة ذم ان ُمٜمِم٠م  76ذم يمامل اًمديـ ص ( )اًمقصم٤مىم٦م ظمّمقص٤ًم وان قمب٤مرة اًمّمدوق 
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واضح٦م  شمْمٕمٞمٗمف وشمْمٕمٞمػ ؿمٞمخف اسمـ اًمقًمٞمد ًمف اٟمام هق اٟمحراومف وهذا يٕمٙمس ًمٜم٤م صقرة

  قمـ قمٚم٦م هذا االؾمتثٜم٤مء .

وسمذًمؽ ئمٝمر اٟمف ال جم٤مل الؾمتٗم٤مدة اًمتْمٕمٞمػ ُمـ االؾمتثٜم٤مء اعمزسمقر سم٘مريٜم٦م اقمؽماض 

 سمـ قمٞمسك سمـ قمبٞمد . ـ ٟمقح قمغم اؾمتثٜم٤مء اسمـ اًمقًمٞمد عمحٛمداسم

زُم٤من اؾمت٘م٤مُمتف وُمـ شمقصمٞمؼ اًمِمٞمخ  إممومم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ ومس٤مد رسي٤من هذا اًمتْمٕمٞمػ 

( ) يٛمتٜمٕمقن قمـ اًمرواي٦م قمـ اسمـ هالل وىم٧م  ًمف زُم٤من اؾمت٘م٤مُمتف وُمـ ان االضمالء

طمٞم٨م  الء قمٜمف ٟمٕمؿاٟمحراومف شمٕمرف ان اعمٜم٤مؾم٥م عم٘مت٣م ىمقاقمدهؿ هق اًمٕمٛمؾ سمرواي٤مت االضم

اٟم٤م ٟمبٜمل قمغم ان ُمدرك طمجٞم٦م اًمتقصمٞم٘م٤مت هق االـمٛمئٜم٤من وال اـمٛمئٜم٤من ًمٜم٤م سمقصم٤مىمتف سمٕمد اطمج٤مم 

 ومال ضمرم اٟمف ال حيؼ ًمٜم٤م اًمٕمٛمؾ سمرواي٤مشمف . قمـ شمقصمٞم٘مف ( )اًمٜمج٤مر 

 إال: )ىمقل اًمِمٞمخ ال يدل  ( )وُمٜمف يتْمح اًمٜمٔمر ومٞمام ذيمر ُمػمزا ضمقاد اًمتؼميزي 

صم٘م٦م ذم همػم طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف ومال دالًم٦م ًمف قمٚمٞمف ُمع اٟمف  ُمتف واُم٤م اٟمف يم٤منقمغم وصم٤مىمتف طم٤مل اؾمت٘م٤م

ج٤مر ُمٕم٤مرض عم٤م اًمٜم ًمق دل قمغم وصم٤مىمتف ُمٓمٚم٘م٤ًم ًمٙم٤من ُمثؾ ىمقل اًمٜمج٤مر ذم شمقصمٞم٘مف وىمقل

. ( )ٟمف ال جيقز اؾمتٕمامل ُم٤م شمٗمرد سمف وىمد ذيمر ذًمؽ اًمِمٞمخ أذيمره اًم٘مٛمٞمقن ُمـ 

تْمٕمٞمػ اًم٘مٛمٞملم ومٚمؿ شمثب٧م وصم٤مىم٦م اًمرضمؾ همػمه ُمٕم٤مرض سم أوان شمقصمٞمؼ اًمٜمج٤مر  واعمتحّمؾ

 وُم٤م سمٕمده٤م( . 050ص وم٤مًمسٜمد ضٕمٞمػ( )اٟمٔمر شمٜم٘مٞمح ُمب٤مين اًمٕمروة

شمْمٕمٞمػ ًمف ذم زُم٤من اؾمت٘م٤مُمتف ال اؾمتثٜم٤مء االضمالء  أيوضمف اًمٜمٔمر : اٟمف ال يقضمد 

( )سمـ هالل وال شمْمٕمٞمػ اًمِمٞمخ اًمّمدوق  أمحدسمـ حيٞمك قمـ  أمحدًمرواي٤مت حمٛمد سمـ 

 . ( )وال شمْمٕمٞمٗم٤مت ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م ًمف وال شمْمٕمٞمػ ُمِم٤مخيف 

: )قمغم ان راوي هذا اخلؼم  76ذم يمام اًمديـ ص( )ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ اًمّمدوق -2

ويم٤مٟمقا ي٘مقًمقن اٟمام شمٗمرد  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ-سمـ هالل وهق جمروح قمٜمد ُمِم٤مخيٜم٤م أمحد

 سمـ هالل ومال جيقز اؾمتٕمامًمف( . أمحدسمروايتف 
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( )ؿ ـمٕمٜم٤ًم قمغم زرارة سمـ اقملم وىمد ذيمر هذا ذم ُم٘م٤مم شمْمٕمٞمػ ؾمٜمد ظمؼم ىمد يقه

 يمام ٟم٤مىمش ذم دالًمتف .

 يٕمؿ طمتك ومؽمة االؾمت٘م٤مُم٦م ؟ أوؾ هذا اًمٓمٕمـ ظم٤مص سمٗمؽمة االٟمحراف وه

ىمد قمٚمؾ ضمرطمف سم٘مقًمف : )قمٜمد ُمِم٤مخيٜم٤م ريض  ( )واجلقاب : ان اًمِمٞمخ اًمّمدوق 

ـ اًمقًمٞمد )ريض اهلل قمٜمف( ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م ؾمٕمد سم اهلل قمٜمٝمؿ طمدصمٜم٤م ؿمٞمخٜم٤م حمٛمد سمـ احلسـ سمـ

سمـ  أمحد إالاًمٜمّم٥م  إممقمبد اهلل ي٘مقل : ُم٤م رأيٜم٤م وال ؾمٛمٕمٜم٤م سمٛمتِمٞمع رضمع قمـ اًمتِمٞمع 

 هالل ويم٤مٟمقا ي٘مقًمقن .

وىم٧م اٟمحراومف واُم٤م  إممواضح ذم اٟمف ٟم٤مفمر  ( ): شمْمٕمٞمػ اًمِمٞمخ اًمّمدوق  وم٤مذا

( اؾمتٕمامل ُم٤م يٜمٗمرد سمف اسمـ هالل وم٘مد اًمقًمٞمد ) قمدم دمقيز ُمِم٤مخيف ويم٠من اعم٘مّمقد سمف اسمـ

 .ُمـ اًمٕمب٤مرة اٟمف ُمٕمٚمؾ سم٤مٟمحراومف ومال يٙمقن قم٤مُم٤ًم وًمق مل ئمٝمر ُمـ اًمٕمب٤مرةئمٝمر 

ومٜم٘مقل : يٙمٗمٞمٜم٤م االمج٤مل واٟمف حيتٛمؾ ان مجٞمع رواي٤مشمف ال جيقز اًمٕمٛمؾ هب٤م الطمتامل ان 

 سمٕمْمٝم٤م ىمد روي٧م قمٜمف ذم ومؽمة اٟمحراومف .

ُمـ ان اًمرضمؾ يم٤من  ( ): اٟمف ُمـ اًمّمٕم٥م ضمدًا محؾ ُم٤م ذيمره اًمّمدوق  إن ىمٚم٧م

شمٗمرد سمروايتف ال جيقز اؾمتٕمامًمف قمغم ظمّمقص ُم٤م  قمٜمد ُمِم٤مخيف ويم٤مٟمقا ي٘مقًمقن ان ُم٤م جمروطم٤مً 

ُمٕمٔمؿ رواي٤مت  يروي قمٜمف سمٕمد اٟمحراومف وم٤مٟمف يِمبف محؾ اعمٓمٚمؼ قمغم اًمٗمرد اًمٜم٤مدر ًمٗمرض ان

اًمرضمؾ يم٤مٟم٧م ذم زُمـ اؾمت٘م٤مُمتف ويمقهن٤م ُم٘مبقًم٦م قمٜمدهؿ ومال يٜمبٖمل اـمالق اًم٘مقل سم٤مٟمف جمروح 

ُم٤م ال ٟمٕمٚمؿ يمقٟمف  إاليٜمٗمرد سمف سمؾ يٜمبٖمل اًم٘مقل سم٤مٟمف ُم٘مبقل اًمرواي٦م  ومٞمام همػم ُم٘مبقل اًمرواي٦م

 سمٕمده . أوُمـ ُمروي٤مشمف ىمبؾ االٟمحراف 

اظمراج ألهمٚم٥م اومراد  ألٟمفىمٚم٧م : ان ٟمٗمس هذا االؾمتثٜم٤مء هق اؾمتثٜم٤مء ُمستٝمجـ وذًمؽ 

 اًمٕم٤مم وم٤مٟمف هم٤مًمب٤ًم ال يٛمٙمـ اًمتٛمٞمٞمز .
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ل اُم٤م هق ظمّمقص رواي٤مشمف : ان اعمحٙمقم قمٚمٞمف سمٕمدم ضمقاز االؾمتٕمام أظمرىوسمٕمب٤مرة 

قمدم اًمتخّمٞمص وىمد يْم٤مف ًمف اٟمف ُمـ اًمتخّمٞمص  ألص٤مًم٦مسمٕمد االٟمحراف وهق وم٤مؾمد 

يٕمٚمٛمقن سم٘مٍم  اعمستٝمجـ ًم٘مٚم٦م وىم٧م اٟمحراومف وومٞمف : اٟمف مل ي٘مؿ دًمٞمؾ قمغم ان اعمْمٕمٗملم يم٤مٟمقا

هق يمؾ رواي٤مشمف ومحٞمٜمئذ اُم٤م ان يٙمقن قمدم ضمقاز اًمٕمٛمؾ هب٤م ُمـ ضمٝم٦م قمدم  أووىم٧م اٟمحراومف 

سمؾ ٟم٘مقل ان  األولضمٝم٦م قمدم اُمٙم٤من اًمتٛمٞمٞمز قم٤مدة وال دًمٞمؾ قمغم شمٕملم  ُمـ أوف ُمٓمٚم٘م٤ًم وصم٤مىمت

وهٙمذا شمْمٕمٞمػ ( )اًمّمدوق  االطمتامل اًمث٤مين هق اعمتٕملم ومتٚمخص قمـ شمْمٕمٞمػ اًمِمٞمخ

وىم٧م اٟمحراومف هذا اوالً وصم٤مٟمٞم٤ًم طمتك ًمق يم٤من اًمتْمٕمٞمػ  إالُمِم٤مخيف ًمٞمس سمحج٦م ذم شمْمٕمٞمٗمف 

ُمٕمٚمقم  أوؾمت٘م٤مُمتف ومٜم٘مقل : ان ُمدريمف حمتٛمؾ قم٤مُم٤ًم ًمٗمؽمة اسمٕمدم اًمتقصمٞمؼ  أواًمٕمداًم٦م  سمٕمدم

 وهق اٟمحراومف ذم اظمري٤مت طمٞم٤مشمف .

 ال ؟ أووقمغم يمؾ طم٤مل : ومٝمؾ هذا اًمتْمٕمٞمػ طمج٦م 

ان  إالواجلقاب : ىمد ي٘م٤مل ان اًمتْمٕمٞمػ هٜم٤م اٟمام هق سمٕمدم اًمٕمداًم٦م ال سمٕمدم اًمقصم٤مىم٦م 

ـ ًمٚمٓمٕمـ قمغم زرارة ال صدور اخلؼم اعمقه اٟمام هق شمقهلم ( )ي٘م٤مل ان همرض اًمّمدوق 

 اًمقصم٤مىم٦م ال اًمٕمداًم٦م إممقمدم طمجٞمتف سمؾ ال ُمٕمٜمك ًمٚمحجٞم٦م هٜم٤م واعمٜم٤مؾم٥م ًمذًمؽ هق اًمٜمٔمر 

ًمذًمؽ ُمـ  ( )وًمٙمـ هذا يتؿ ذم دمرحيف ال ذم دمريح ُمِم٤مخيف وومٝمؿ اًمِمٞمخ اًمّمدوق 

اًمتْمٕمٞمػ ُمـ ضمٝم٦م قمدم اًمقصم٤مىم٦م ال قمدم اًمٕمداًم٦م  يمالُمٝمؿ ًمٞمس سمحج٦م قمٚمٞمٜم٤م وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م ان

 حمتٛمؾ وال دمري اص٤مًم٦م احلس هٜم٤م عم٤م شم٘مدم . أوان ُمدرك ذًمؽ ُمٕمٚمقم  ومٜم٘مقل :

واخلالص٦م : ان اًمتْمٕمٞمػ اٟمام يٙمقن طمج٦م ُمٕم٤مرض٤ًم ًمٚمتْمٕمٞمػ ومٞمام ًمق وًمد اـمٛمئٜم٤مٟم٤ًم 

ان مل يدقمك -اًمتْمٕمٞمٗم٤مت اعمحتٛمٚم٦م سم٘مقة  ازال االـمٛمئٜم٤من هب٤م وُمثؾ هذه أوسمٕمدم اًمقصم٤مىم٦م 

اًمٜمّم٥م  إممٟمحراوم٤مت ًمرضمققمف ُمـ اًمتِمٞمع سمٙمقن ُمدريمٝم٤م هق ُم٤م ذيمر ومٞمف ُمـ اال -اًمٕمٚمؿ

 ؿم٤ميمؾ ذًمؽ قم٤مضمزة قمـ يمال االُمريـ . وُم٤م
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ذا ٝم: )وم 251ص ٨2م ىم٤مل ذم االؾمتبّم٤مر جىمد ضٕمٗمف طمٞم( )ان ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م -2

 وهق ضٕمٞمػ ضمدًا قمغم ُم٤م شم٘مدم اًم٘مقل ومٞمف( . سمـ هالل  أمحداخلؼم ضٕمٞمػ ضمدًا الن راويف 

 شم٘مدم قمغم هذا اًمتْمٕمٞمػ .( )شمْمٕمٞمػ آظمر ًمف  إممهبذا اًمٙمالم  ( )ويِمػم 

 وهذا اًمتْمٕمٞمػ همػم ُمٕمٚمؾ سمٗمس٤مد اًمٕم٘مٞمدة يمل ي٘م٤مل سم٤مٟمف ًمٞمس سمحج٦م ذم قمدم اًمقصم٤مىم٦م .

وومٞمف : ان ُمـ اعمٕمٚمقم عمـ الطمظ سم٘مٞم٦م ُمقاضع اًمتْمٕمٞمػ ان ال ُمٜمِم٠م ًمٚمتْمٕمٞمػ ؾمقى 

 ذًمؽ .

ف وم٘مد ضم٤مء ذم االؾمتبّم٤مر ذم اعمقضع اعمزسمقر : )ومال يٕم٤مرض اخلؼميـ االوًملم الن راوي

 طمديثف ومٞمام خيتص سمٜم٘مٚمف( . إممال يٚمتٗم٧م  سمـ هالل وهق ضٕمٞمػ وم٤مؾمد اعمذه٥م أمحد

اًمْمالل :  أهؾ( اظمب٤مر ذم اُمْم٤مء وصٞم٦م 8سمٕمد ان اورد ) 310ص 9وذم اًمتٝمذي٥م ج

حمٛمد احلسـ سمـ قمكم اهلٛمداين قمـ اسمراهٞمؿ  أيب ُم٤م رواه حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمبقب قمـ وم٠مُم٤م)

 ( ...(×احلسـ ) أيب إممسمـ هالل  أمحدسمـ حمٛمد ىم٤مل : يمت٥م 

وم٠مول ُم٤م ذم هذا اخلؼم اٟمف ضٕمٞمػ االؾمٜم٤مد ضمدًا الن رواشمف يمٚمٝمؿ ُمٓمٕمقن قمٚمٞمٝمؿ 

سم٤مًمٖمٚمق واًمٚمٕمٜم٦م وُم٤م خيتص سمروايتف ال  سمـ هالل وم٤مٟمف ُمِمٝمقر أمحدوظم٤مص٦م ص٤مطم٥م اًمتقىمٞمع 

 ٟمٕمٛمؾ قمٚمٞمف وًمق ؾمٚمؿ ُمـ ذًمؽ مل يٙمـ ...( وىمد روى ُمثؾ هذا اًمتقىمٞمع سمٕمٞمٜمف ...( .

 ذم اًمٕمدة سملم ُم٤م يرويف طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف وُم٤م يرويف طم٤مل ظمٓم٠مه . ( )وهٙمذا شمٗمّمٞمٚمف 

:  ( )واعمالطمظ اٟمف ذم اًمٗمٝمرؾم٧م مل يّمٗمف سم٤مًمقضع واًمٙمذب سمؾ اىمتٍم قمغم ىمقًمف 

واصٗم٤ًم ًمف  )×(اهل٤مدي  اإلُم٤مم أصح٤مبذم  )ويم٤من هم٤مًمٞم٤ًم ُمتٝماًم ذم ديٜمف( وذم رضم٤مًمف ذيمره

 رىمؿ 109ص 2صػ )اعمٕمجؿ جسمال و )×(اًمٕمسٙمري  اإلُم٤مم أصح٤مبسم٠مٟمف هم٤مل وذم 

1118. ) 

( )سمحس٥م فم٤مهر يمٚمامشمف - ( )ومتٚمخص : ان ُمٜمِم٠م اًمتْمٕمٞمػ ذم يمٚمامت اًمِمٞمخ 

وشمٍموم٤مشمف وُم٤م اؾمتقضمبف ذًمؽ ُمـ  ومس٤مد قم٘م٤مئده إالًمٞمس  -سمؾ سمحس٥م ُم٤م هق اعمٕمٚمقم



 79أمحد بٍ ىالل انعربتائي ك حاليحتم رسانت يف

صدور اًمٚمٕمقن ذم طم٘مف ، ومٚمٞمس اًمتْمٕمٞمػ هٜم٤م حمتٛمؾ اعمدرك وم٘مط يمل يِمٙمؾ سم٠مص٤مًم٦م 

ًم٘م٤مئٚملم هب٤م وٟمحق حتٛمٚم٦م اعمدرك طمتك قمٜمد ااعم اإلمج٤مقم٤مت دمري ذم سم٤مهن٤م ال احلس ومٞمج٤مب

 -يمام هق همػم سمٕمٞمد- ُمٕمٚمقم أواعمزسمقر  ف ذًمؽ ومٝمق اُم٤م فم٤مهر ذم اعمدرك الظم األُمرذًمؽ سمؾ 

س سمٜم٤مفمر ًمذًمؽ اصاًل سمؾ ٟم٤مفمر ٟمف ًمٞمأوحيتٛمؾ  ،هذا ًمق ؾمٚمؿ سم٤من اًمٜمٔمر ًمٚمقصم٤مىم٦م وقمدُمٝم٤م

 اًمٕمداًم٦م ومحس٥م . ًمٕمدم

ًمق يم٤من صم٘م٦م وم٤مؾمد اًمٕم٘مٞمدة عم٤م ضم٤مز  ألٟمفـ ان ي٘م٤مل اٟمف ًمٞمس سمث٘م٦م ٟمف يٛمٙمإ:  إن ىمٚم٧م

اؾم٘مط ظمؼم اسمـ هالل ورضمح ُمٕم٤مرضف  اؾم٘م٤مـمف سمؾ شمٕملم اؾم٘م٤مـمٝمام ُمٕم٤ًم ًمٚمٛمٕم٤مرض٦م وطمٞم٨م

 ومٝمذا يٕمٜمل اٟمف ًمٞمس سمث٘م٦م اصاًل .

ذم وم٤مؾمد اًمٕم٘مٞمدة اًمث٘م٦م ان ظمؼمه طمج٦م سمحجٞم٦م ضٕمٞمٗم٦م سمحٞم٨م  ( )ىمٚم٧م : ان ُمبٜم٤مه 

ال يّمٚمح وال ي٘مقى قمغم اعمٕم٤مرض٦م ومبٜم٤مءًا قمغم هذا اعمبٜمك ال يتؿ يٙمقن طمج٦م ًمقطمده وًمٙمٜمف 

 ان هذا ال يٕمٜمل قمدم إالُم٤م ذيمر وقمدم اًمٕمٛمؾ سم٤معمب٤مين قمٜمد اًمِمٞمخ )ىمده( وان مل يٙمـ قمزيزًا 

 .ًمٕمٛمؾ سم٤معمبٜمك دائاًم يمام هق واضحا

 سمٚمح٤مظ مجٞمع االزُمٜم٦م ؟ أوسمٚمح٤مظ زُم٤من االٟمحراف وم٘مط  ( )وهؾ شمْمٕمٞمػ اًمِمٞمخ 

طمٞم٨م ان ايمثر رواي٤مشمف هل ذم ومؽمة اؾمت٘م٤مُمتف ومٚمق يم٤من اعم٘مّمقد شمْمٕمٞمٗمف ذم  ىمد ي٘م٤مل :

ـ اـمالق قمدم ضمقاز اًمٕمٛمؾ االومراد ُم ومؽمة اٟمحراومف وم٘مط ًمٚمزم ُمـ ذًمؽ اظمراج ايمثر

 .سمرواي٤مشمف

ن اعم٘مّمقد شمْمٕمٞمػ مجٞمع رواي٤مشمف ُمـ ضمٝم٦م اطمتامل اهن٤م ُمٜم٘مقًم٦م قمٜمف ذم إواجلقاب : 

 طمتك ذم زُم٤من اؾمت٘م٤مُمتف . ْمٕمٞمٗمفزُم٤من اٟمحراومف ومال شمدل اًمٕمب٤مرة قمغم شم

 ذم اًمٕمدة . ( )ويِمٝمد ًمذًمؽ شمٗمّمٞمؾ اًمِمٞمخ 



سلسلة الرسائل الرجالية 81

مل  ( )وهمػمه داًم٦م قمغم ان اًمِمٞمخ ( )هذا اًمتٗمسػم شمٙمقن قمب٤مئر اًمِمٞمخ  أضمؾوُمـ 

قمـ اسمـ هالل واُمث٤مًمف وىم٧م اٟمحراومف وان يم٤من  يٙمـ يرى ان االضمالء يٛمٜمٕمقن ُمـ اًمرواي٦م

 سمذًمؽ ًمٞمس سمحج٦م ذم اًمٕمدم .( )ذًمؽ ال ي١مصمر ُمـ ضمٝم٦م ان قمدم ضمزم اًمِمٞمخ 

: وُم٤م سمٕمده٤م 199ص 12ُمدارك اًمٕمروة جوىمد يِمٙمؾ قمغم هذا اًمتْمٕمٞمػ سمام ضم٤مء ذم 

آظمر ذم اًمرواي٦م وم٤من اسمراهٞمؿ سمـ حمٛمقد مل يٜم٘مٚمف  )ظمّمقصٞم٦م ـمٕمـ اسمـ هالل ال شمقضم٥م ـمٕمٜم٤مً 

وضٕمػ اًمٙم٤مشم٥م  ومٙم٤من اسمراهٞمؿ ؿمٝمد سم٤مًمٙمت٤مسم٦م (×) إًمٞمفاٟمف يمت٥م سمذًمؽ  أظمؼمقمٜمف سمؾ هق 

 شمف همػم دظمٞمؾ ذم ضٕمػ اخلؼم وىمقشمف( .ىمق أو

 وومٞمف : ان هذا ال يرض سم٤مًمتْمٕمٞمػ  يمام ال خيٗمك .

واًمسٞمد احلٙمٞمؿ )ُمد فمٚمف اًمقارف( ذم ُمّمب٤مح اعمٜمٝم٤مج وفمػ اًمٜم٘مٓم٦م اعمزسمقرة ذم 

 ايمثر اطمٙم٤مُم٤ًم وان مل يٙمـ واردًا ُمع ذًمؽ . إؿمٙم٤مل

ؼم قمٜمد اًمِمٞمخ شم٘مدير يٙمقن اًمراوي ُمردود اخل أيوذم ُمدارك اًمٕمروة ايْم٤ًم : )وقمغم 

ذم ؾم٤مئر اعمقارد اًمتل ُمٜمٝم٤م ُم٤م ٟمحـ ومٞمف وم٤مٟمف  ًمٙمـ ىمد ؾمٛمٕم٧م قمدم ُمقاوم٘م٦م دًمٞمٚمٝمؿ عمدقم٤مه

هذا  اومتك ذم اًمٜمٝم٤مي٦م واعمبسقط واًمتٝمذي٥م سمجقاز اًمّمالة ومٞمام ال شمتؿ ُمع قمدم اًمدًمٞمؾ ؾمقى

 اخلؼم اًمذي رواه اسمـ هالل( .

سم٤مٟمف ( )اومع قمٜمف وم٘مد يد ( ): ان يم٤من اعم٘مّمقد هق شمْم٤مرب اىمقال اًمِمٞمخ  أىمقل 

قمغم ظمالومف ومٝمذا يٕمٜمل اقمتامدهؿ قمٚمٞمف  ًمٕمٚمف يرى ان اخلؼم اًمذي ٟم٘مؾ ومل يٜم٘مؾ ُم٤م يدل

شمِمٝمد سمذًمؽ . وان  ( )واقمت٘م٤مدهؿ سمف وهذا ضم٤مسمر ًمْمٕمػ اًمسٜمد وًمٕمؾ سمٕمض يمٚمامشمف 

دال قمغم ان صم٘م٦م سمٜمٔمره  ( )هق شمقهلم اًمتْمٕمٞمػ هبذا ُمـ ضمٝم٦م ان قمٛمٚمف  يم٤من اعم٘مّمقد

( )  ًهذا اًمتْمٕمٞمػ ذم ُمقاضع  ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ان اًمِمٞمخ )ىمده( ىمد ايمد إمم ومػمده ُمْم٤موم٤م

سمرواي٦م ُمـ يرى ضٕمٗمف  ( )ُمتٕمددة وم٤مًمذي يٜمبٖمل هق االؿمٙم٤مل سم٤مٟمف يمٞمػ يٕمٛمؾ اًمِمٞمخ 

ن ي٘م٤مل ان أهذا وال يّمح  ( )ٟمْمٕمػ ُمـ هق صم٘م٦م سمٜمٔمره  ال االؿمٙم٤مل سم٤مٟمف يمٞمػ
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 إممُمْم٤موم٤ًم  ٜم٦م وم٤مٟمفاظمتالف اًمتْمٕمٞمػ واًمتقًمٞمػ سمٚمح٤مظ اظمتالف اًمرأي سم٤مظمتالف االزُم

سمٕمده ًمٚمٖم٤مي٦م همػم جمد ًمٕمدم اًمٕمٚمؿ سم٤مٟمف ُم٤م هق آظمر رأي  ًمف وسم٤مًمت٤مزم ومٞمٙمقن اًمتقصمٞمؼ ذم طمٙمؿ 

 اًمٕمدم .

يٜمٙمر وهذا اًمتٕمبػم يٛمٙمـ ( سم٤مٟمف يٕمرف ُمٜمٝم٤م واٟمف ىمد وصٗمف اًمِمٞمخ اًمٜمج٤مر )-0

ض وُمـ هٜم٤م يٙمقن داالً قمغم اًمتْمٕمٞمػ ويٕم٤مر ٟمف فم٤مهر ذم ُمـ ال يٓمٛمئـ سمّمدىمفأان يدقمك 

 اًمتقصمٞمؼ .

 وهذا ان شمؿ ي٘متيض ؾمٚم٥م وصم٤مىمتف طمتك وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف قم٘م٤مئدي٤ًم .

ان دل د اًم٘م٤مئؾ سمٕمدم اًمقصم٤مىم٦م واًمٙمذب سمؾ وومٞمف : ان هذا اًمتٕمبػم ال يدل قمغم اقمت٘م٤م

 ُمـ اقمت٘م٤مد قمدم اًمقصم٤مىم٦م . ومٖم٤مي٦م ُم٤م يدل قمٚمٞمف هق اٟمف ال يٓمٛمئـ سمقصم٤مىمتف وايـ هذا

 ذم اعمٕمغم سمـ حمٛمد .وىمد ذطمٜم٤م ُمدًمقل هذه اجلٛمٚم٦م قمٜمد اًمبح٨م 

سمؾ ٟم٘مقل ايمثر ُمـ هذا ان هذا اًمتٕمبػم ال يدل طمتك قمغم قمدم االـمٛمئٜم٤من سم٤مًمقصم٤مىم٦م سمؾ 

سم٤مٟمف ص٤مًمح اًمرواي٦م اًمذي هق ٟمص ذم  ( )هق اقمؿ . وي١ميد ذًمؽ ىمقل اًمِمٞمخ اًمٜمج٤مر 

 اًمقصم٤مىم٦م قمغم اعمِمٝمقر .

ٚمده مم٤م سمٕمض اًمٕمب٤مئر ذم رواي٦م اًمٙمٌم : ُمـ ىمبٞمؾ : )وم٤مقمٚمؿ االؾمح٤مىمل واهؾ سم -5

ويس٠مًمؽ قمٜمف( سمت٘مري٥م اٟمف ًمٞمس  اقمٚمٛمٜم٤مك ُمـ طم٤مل هذا اًمٗم٤مضمر ومجٞمع ُمـ يم٤من ؾم٠مًمؽ

ازاًم٦م ُم٤م يم٤من يٕمت٘مده اًمٜم٤مس ُمـ وصم٤مىمتف واقمتامدهؿ قمٚمٞمف  إال سم٤مإلقمالم األُمراًمٖمرض ُمـ هذا 

 اٟمف ًمٞمس ُمقصمقىم٤ًم سمف قمٜمدٟم٤م . (×) اإلُم٤ممومبلم  ذم اىمقاهلؿ

 قمدم اًمقصم٤مىم٦م .وومٞمف ان هذا اًمتٕمبػم ىمد ي٘م٤مل سم٤مٟمف اقمؿ ُمـ 

 إمم )×( اإلُم٤ممواًمتل يمتبٝم٤م ( )وٟمٔمػم ذًمؽ سم٘مٞم٦م اًمتقاىمٞمع اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م اًمٙمٌم 

 ٟمقاسمف ذم اًمٕمراق ًمٞمحذرهؿ ُمٜمف .

 : )اطمذروا هذا اًمّمقذم اعمتّمٜمع( . )×(وُمـ ىمبٞمؾ : ُم٤م روي قمٜمف 



سلسلة الرسائل الرجالية 82

ن اًمتّمٜمع قمٛماًل ٟمقع ُمـ اًمتدًمٞمس واًمٙمذب وُمـ ىمبٞمؾ : )ومل يزل ... إ :سمت٘مري٥م

ُمـ ديقٟمٜم٤م )ُمـ ذٟمقسمف( ال  ُمٜم٤م وال رىض يستبد سمرأيف ومٞمتح٤مُمك إذنٟم٤م سمال يداظمؾ ذم اُمر

( شمتْمٛمـ قم٤مدة سمام هيقاه( سمت٘مري٥م ان اعمداظمٚم٦م ذم اُمقرهؿ ) إاليٛميض ُمـ اُمرٟم٤م اي٤مه 

ومٞمٙمقن يمذسم٤ًم ٟمٕمؿ  )×(وطمٞم٨م اٟمف همػم ُم٠مذون ُمٜمٝمؿ  )×(ُم٠مذون ُمٜمٝمؿ  دقمقى اٟمف

 قمغم قمدم اًمقصم٤مىم٦م . سمام هيقاه ال يدل الإ )×(اؾمتبداده سمرأيف وقمدم اُمْم٤مئف ُمـ اواُمرهؿ 

وومٞمف : ان اًمٙمذب اًمٕمٛمكم اعمستٗم٤مد ُمـ شمّمٜمٕمف وُمـ ضمٚمقؾمف ذم اعمٜم٤مص٥م اًمتل ال يٙمقن 

يستٚمزم اًمٙمذب اًم٘مقزم ٟمٕمؿ ىمد يستٚمزم اًمٔمـ همػم  ( الُم٠مذوٟم٤ًم ُمٜمٝمؿ ) إالاجل٤مًمس ومٞمٝم٤م 

 حل٦م ًمتبديده .اًمب٤مًمغ درضم٦م االـمٛمئٜم٤من ومٞمام ان مل شمٙمـ ىمرائـ اًمقصم٤مىم٦م ىمقي٦م سمدرضم٦م ص٤م

ن اًمٕمب٤مرة االظمػمة داًم٦م قمغم دقمقاه اًمقيم٤مًم٦م يمذسم٤ًم )يمام ٟمص قمغم أ :ن ي٘م٤ملأوًمٙمـ يٛمٙمـ 

 . )×( اإلُم٤مميمذب قمغم  صمب٧م اٟمف  وم٢مذنومٞمام شم٘مدم(  ( )ذًمؽ ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م 

ومس٤مده قم٘مٞمدشمف وضمقاسمف واضح وم٤من ومس٤مد اًمٕم٘مٞمدة ال يستٚمزم قمدم اًمقصم٤مىم٦م سمؾ يٚمتئؿ -6

 سمـ ومْم٤مل .ُمع اقمغم درضم٤مهت٤م يمٕمكم 

ان  إالومس٤مد اًمٕم٘مٞمدة ُم٘متْمٞم٤ًم ًمذًمؽ  أصؾن مل يٙمـ إٟمف وأن ي٘م٤مل أهذا وًمٙمـ يٛمٙمـ 

هذه اًمدرضم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمذم مم٤م  هذه اًمدرضم٦م ُمـ ومس٤مد اًمٕم٘مٞمدة واًمٕمٛمؾ اًمتل اىمتْم٧م

يستٚمزم قم٤مدة اًمٙمذب سمحٞم٨م حيّمؾ االـمٛمئٜم٤من سمف ال اىمؾ ُمـ دقمقى قمدم االؾمتبٕم٤مد 

 قل االـمٛمئٜم٤من سم٤مًمقصم٤مىم٦م ُمـ ىمرائـ اًمقصم٤مىم٦م اعمت٘مدُم٦م .اعمٜم٤مذم حلّم وطمّمقل اًمٔمـ سمف

ُمرشمب٦م ُمـ ومس٤مد اًمٕم٘مٞمدة واًمٕمٛمؾ ال يقضمد ومٞمٝم٤م اىمتْم٤مء  أياذ ال يٛمٙمـ دقمقى ان 

سمـ ؾمٕمد رهمؿ اقمؽماومف ذم ٟمٗمس  اًمٙمذب وُمـ هٜم٤م ٟمستٜمٙمر قمغم اسمـ طمجر شمقصمٞم٘مف قمٛمرو

س٤مد اًمٕم٘مٞمدة ُمرشمب٦م ُمـ وم أيوُمـ يٚمتزم سم٤من  )×(احلسلم  اإلُم٤مماًمسٓمر سم٤مٟمف هق ىم٤مشمؾ 

اًمٙمذب يٚمزُمف ان ال يٚمتزم سم٤معمٜم٤موم٤مة سملم وصم٤مىم٦م اسمـ ؾمٕمد واومٕم٤مًمف اًمِمٜمٞمٕم٦م  واًمٕمٛمؾ ال ي٘متيض

 وهق يمام شمرى .



 83أمحد بٍ ىالل انعربتائي ك حاليحتم رسانت يف

: اًمدرضم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمذم ويمقن االٟمحراف ال همٗمٚم٦م سمؾ قمٛمدًا يمالمه٤م يسٚمب٤من  وم٢مذن

 اًمقصم٤مىم٦م .

٦م ان شمٜمّمٞمص ذم اًمٖمٞمب ( )ان اعمستٗم٤مد ُمـ يمالم اسمـ مه٤مم اًمذي ٟم٘مٚمف اًمِمٞمخ  -7

يم٤مٟم٧م ُمـ اًمقضقح سمٛمٙم٤من سمحٞم٨م ال  قمغم ويم٤مًم٦م حمٛمد سمـ قمثامن )×(اًمٕمسٙمري  اإلُم٤مم

 اإلُم٤ممسمـ هالل يم٤من ال يستٞم٘مـ هب٤م سمؾ رسمام ئمٝمر ان اسمـ مه٤مم واصح٤مب  أمحدحيتٛمؾ ان 

هق يم٤من ُمستٞم٘مٜم٤ًم  وم٢مذنًمؽ ضمحد هب٤م يم٤مٟمقا يرون اٟمف ُمستٞم٘مـ هب٤م وُمع ذ )×( اًمٕمسٙمري

هق ىمد  وم٢مذناٟمٗمسٝمؿ(  يمام ذيمر ُمـ سم٤مب )وضمحدوا هب٤م واؾمتٞم٘مٜمتٝم٤مهب٤م وطمٞم٨م اٟمف ضمحده٤م 

 .  )×( اإلُم٤ممومٕم٤مل أيٜمٗمل ومٕماًل ُمـ  ألٟمف (×) اإلُم٤مميمذب قمغم 

 قمدم اًمقصم٤مىم٦م . واذا صمب٧م اًمٙمذب ذم ُمقرد صمب٧م اعمٓمٚمقب وهق

 اجل٤مرود ُمـ سمٕمض اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم ذُمف . أيبوٟمٔمػم هذا اًمتْمٕمٞمػ اصمبتٜم٤مه ذم 

ٟمف أسمٛمٕمٜمك  أواًمٜمّم٥م وهق اُم٤م سمٛمٕمٜم٤مه احل٘مٞم٘مل  إممضمققمف قمـ اًمتِمٞمع ٟمف ىمد صمب٧م رإ-8

اًمٜمّم٥م ال يٙمقن قمـ  إممقمـ اًمتِمٞمع  ص٤مر ؾمٜمٞم٤ًم ال ُمبٖمْم٤ًم وان يم٤من اًمٔم٤مهر ان اًمرضمقع

اًمٜمّم٥م  إممقم٘مٞمدة سمؾ قمـ هقى وان يم٤من قمـ هقى ال قمـ قم٘مٞمدة وم٤مًمرضمقع ُمـ اًمتِمٞمع 

 أوؽ ًم٘م٤مء سمٕمض اجلقائز اعم٤مًمٞم٦م ٟمف ًمٕمٚمف طمّمؾ ذًمأي٘م٤مل  أن إالاًمبٖمض هلؿ  يالزم قم٤مدة

 اعمٜم٤مص٥م اًمدٟمٞمقي٦م .

اًمٜمّم٥م ظمّمقص٤ًم ممـ يم٤من ُمـ زقمامء اًمِمٞمٕم٦م  إمموقمغم يمؾ طم٤مل وم٤مًمرضمقع قمـ اًمتِمٞمع 

ٟمام يٙمقن قمـ هقى ال قمـ قم٘مٞمدة وا إالال يٙمقن  وُمراضمٕمٝمؿ قمغم ُم٤م ئمٝمر مم٤م ذيمر ذم طم٘مف

 ( وقمدم اطم٘مٞم٦م همػمهؿ .اًمبٞم٧م ) أهؾاًمرضمقع ُمع اًمٕمٚمؿ سم٠مطم٘مٞم٦م 

( ٞم٨م ان هذا اًمرضمقع يستٚمزم اًم٘مقل سم٤من طمؼ اخلالوم٦م ًمٞمس ألهؾ اًمب٧م )وطم

سم٤مب )وضمحدوا هب٤م واؾمتٞم٘مٜمتٝم٤م اٟمٗمسٝمؿ(  ويستٚمزم اًم٘مقل سم٤مٟمف ًمٖمػمهؿ وان هذا اًم٘مقل ُمـ
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 األئٛم٦مسمؾ يٚمزم ان يٙمقن يمذسمف قمغم  األىمؾُمقرديـ قمغم  أوومٞمٚمزم ان يثب٧م يمذسمف ذم ُمقرد 

 هذا وم٤مٟمف ُم٤م سمٕمد قمب٤مدان ىمري٦م يمام ي٘م٤مل .ذم اقمٔمؿ طمؼ هلؿ وُم٤مذا شمريد سمٕمد  و )×(

 ومتٚمخص : ان قمدم وصم٤مىمتف سمٕمد ومس٤مد قم٘مٞمدشمف مم٤م ال يٜمبٖمل اًمري٥م ومٞمف .

 ًمف ُمٓمٚم٘م٤ًم . ( )وُمـ اًمٖمري٥م شمقصمٞمؼ اًمسٞمد اخلقئل 

ن ُمدارك اًمتْمٕمٞمػ اعمت٘مدُم٦م اًمتل اؾمتٜمدت هل٤م ضٕمٞمٗم٦م اًمسٜمد ومال اصمر هل٤م إوىمد ٟم٘مقل : 

اًمبٕمض اآلظمر ال  إممسمٕمْمٝم٤م اٟمف سمْمؿ سمٕمْمٝم٤م  صح٦م ؾمٜمد إمميمرواي٦م اًمٙمٌم وومٞمف : ُمْم٤موم٤ًم 

 يبٕمد طمّمقل االـمٛمئٜم٤من .

ن اسمـ هالل سمٕمد اٟمحراومف ضٕمٞمػ ضمزُم٤ًم واُم٤م ىمبؾ اٟمحراومف ومال دًمٞمؾ قمغم إومتٚمخص : 

ضٕمٗمف سمؾ شمقضمد ومٞمف ىمرائـ وصم٤مىم٦م وهل طمج٦م عمـ ال يبٜمل قمغم ان ُمدرك طمجٞمتٝم٤م هق 

ص٤مًمح اًمرواي٦م قمغم اًمقصم٤مىم٦م ومال يٜمبٖمل اًمؽمدد  االـمٛمئٜم٤من واُم٤م عمـ يرى ذًمؽ وم٤من ىمٚمٜم٤م سمدالًم٦م

اًمدالئؾ وًمٙمـ طمٞم٨م  أوسمجٛمٚم٦م ُمـ اعم١ميدات  ( )وصم٤مىمتف سمٕمد دقمؿ ؿمٝم٤مدة اًمٜمج٤مر  ذم

ُمـ  ( )يٙمقن اًمِمٞمخ اًمٜمج٤مر  اصمبتٜم٤م ان ص٤مًمح اًمرواي٦م ال يستٗم٤مد ُمـ اًمقصم٤مىم٦م ومٚمذا

يثبٓمف قمـ ( )اًمداقمل اطمج٤مم اًمِمٞمخ اًمٜمج٤مر  ًمألىمؾاعمحجٛملم قمـ شمقصمٞم٘مف وسم٤مًمٜمسب٦م 

 سم٤مًمقصم٤مىم٦م رهمؿ يمؾ اًم٘مرائـ اعمت٘مدُم٦م . طمّمقل االـمٛمئٜم٤من

ٟمف ال جيقز اًمٕمٛمؾ سمرواي٤مشمف ىمبؾ اٟمحراومف ًمٗم٘مد اعم٘متيض وهق اًمقصم٤مىم٦م وسمٕمد إومتٚمخص : 

اًمٕمسٙمري  اإلُم٤ممضمحقده سمتٜمّمٞم٥م  اٟمحراومف ًمقضمقد اعم٤مٟمع واعمٕم٤مرض وقمٛمدة اعمقاٟمع

يمذسم٤ًم صمؿ سمٚمقهمف درضم٦م ُمـ االٟمحراف ًمٚمٕمٛمري ُمع اؾمتٞم٘م٤مٟمف سمذًمؽ صمؿ دقمقاه اًمب٤مسمٞم٦م  )×(

هق ُمدريمل وم٤مًمٕمؼمة  أويّمٚمح ُم١ميدًا وم٘مط  وم٠مُم٤ماًمقصم٤مىم٦م واُم٤م ُم٤م ؾمقى هذا  يستبٕمد ُمٕمٝم٤م سم٘م٤مء

 سمٛمدريمف ال سمف .



 

انفصم اخلايس

ل فيو(ا)األلٌ
 ىمقال رئٞمسٞم٦م ومٞمف :شمقضمد أرسمٕم٦م أ

 اٟمف صم٘م٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم .  : األولالؼول 

واًمسٞمد  58ص 0ذم ظم٤ممت٦م اعمستدرك ج ( )وىمد اظمت٤مر هذا اًم٘مقل ؿمٞمخٜم٤م اًمٜمقري 

وطمج٦م هذا اًم٘مقل شمتٚمخص ذم  1118رىمؿ  153ص 2ُمٕمجٛمف ج ذم ( )اخلقئل 

 ُم٘مدُم٤مت صمالصم٦م :

 . األىمؾ: اٟمف يقضمد شمقصمٞمؼ ذم طم٘مف وهق اطمد ىمرائـ اًمقصم٤مىم٦م اعمت٘مدُم٦م قمغم  األومم

 ومؽمة اٟمحراومف . إمماًمث٤مٟمٞم٦م : شمٕمٛمٞمؿ هذا اًمتقصمٞمؼ 

 هلذا اًمتقصمٞمؼ ُمـ شمْمٕمٞمػ .اًمث٤مًمث٦م : اٟمف ال ُمٕم٤مرض 

ذم ( )شم٤مُم٦م وم٤مٟمف ىمد شم٘مدم اُمٙم٤من اؾمتٗم٤مدة اًمتقصمٞمؼ ُمـ قمب٤مرة اًمِمٞمخ  األوممواعم٘مدُم٦م 

 .()اًمٕمدة وُمـ قمب٤مرة اسمـ اًمٖمْم٤مئري 

 ٟمٕمؿ هق ًمٞمس سمحج٦م قمغم ُمبٜم٤مٟم٤م ذم ُمدرك طمجٞم٦م اًمتقصمٞم٘م٤مت ًمٕمدم اوم٤مدشمف االـمٛمئٜم٤من .

 صمٞمؼ سمٚمح٤مظ ومؽمة اٟمحراومف .واعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م : همػم شم٤مُم٦م وم٤مٟمف ال يقضمد ًمف شمق

 همػم شم٤مُم٦م ايْم٤ًم وم٤مٟمف يقضمد ومٞمف دمريح سمٚمح٤مظ ومؽمة اٟمحراومف . :واعم٘مدُم٦م اًمث٤مًمث٦م

 اٟمف ًمٞمس سمث٘م٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم طمتك ذم ومؽمة اٟمحراومف .  الؼول الثاين :

وُمػمزا ضمقاد  ،315ص 1ذم اؾمت٘مّم٤مء االقمتب٤مر ج ( )وممـ اظمت٤مره اًمِمٞمخ حمٛمد 

 .وُم٤م سمٕمده٤م( 052ص 1 اًمٕمروة ج)اٟمٔمر شمٜم٘مٞمح ُمب٤مين ( )اًمتؼميزي 
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 أو٘متيض واٟمف ال يقم شمقصمٞمؼ ذم طم٘مف وطمج٦م هذا اًم٘مقل هل اُم٤م دقمقى اًم٘مّمقر ذم اعم

 دقمقى شمٕم٤مرض اًمتقصمٞمؼ واًمتجريح .

ٟمف سمٚمح٤مظ ومؽمة اٟمحراومف ال يقضمد شمقصمٞمؼ سمؾ يقضمد دمريح واُم٤م سمٚمح٤مظ ومؽمة أواحلؼ هق 

 اؾمت٘م٤مُمتف ومب٤مًمٕمٙمس .

 ة اؾمت٘م٤مُمتف وومؽمة اٟمحراومف .اًمتٗمّمٞمؾ سملم ومؽم الؼول الثالث :

وؾمبٓمف ذم  266ص 5ذم اعمستٛمسؽ ج ( )وممـ اظمت٤مر هذا اًم٘مقل اًمسٞمد احلٙمٞمؿ 

وُم٤م سمٕمده٤م( وىمد اس قمٚمٞمف هم٤مي٦م  251ص 1ُمّمب٤مح اعمٜمٝم٤مج )اٟمٔمر ُمّمب٤مح اعمٜمٝم٤مج ج

 االسار وداومع قمٜمف دوم٤مقم٤ًم ؿمديدًا .

 وطمج٦م هذا اًم٘مقل شمؽميم٥م ُمـ ُم٘مدُم٤مت :

 الؾمت٘م٤مُم٦م .اٟمف ىمد وصمؼ ذم ومؽمة ا-1

 ان هذا اًمتقصمٞمؼ همػم ُمٕم٤مرض سمتجريح . -3

يٛمٙمـ متٞمٞمز ُم٤م روي ذم ومؽمة اؾمت٘م٤مُمتف قمام روي ذم ومؽمة اٟمحراومف ُمـ ظمالل ىم٤مقمدة -2

قمٛمـ صدر اًمٚمٕمـ ذم طم٘مف وُمـ هق سمٛمٜمزًم٦م ذًمؽ .  االضمالء ُمٜمٝمؿ ال يروون  أوان اًمث٘م٤مت 

 وهمػمه٤م .

ل قمغم ان اًمتقصمٞمؼ طمج٦م وان مل حيّمؾ ٟمف يبتٜمأت اًمثالصم٦م هلذا اًمدًمٞمؾ شم٤مُم٦م همػم واعم٘مدُم٤م

االـمٛمئٜم٤من سم٤مًمقصم٤مىم٦م دون ُمٓمٚمؼ اًمٔمـ وم٘مد  ُمٜمف اـمٛمئٜم٤من واال ومٚمق يم٤من احلج٦م هق ظمّمقص

ال حيّمؾ ًمبٕمض االؿمخ٤مص ُمـ اًمتقصمٞم٘م٤مت اعمت٘مدُم٦م اـمٛمئٜم٤من وقمغم يمؾ ومحّمقل 

 ُمٜمقط سمٜمٗمسٞم٦م اًمب٤مطم٨م . االـمٛمئٜم٤من

 عمِمٞمخ٦م وهمػمه٤م . اًمتٗمّمٞمؾ سملم ُم٤م يرويف قمـ اسمـ حمبقب وا الؼول الرابع :

واًمِمٞمخ  176ص  ذم اًمرواؿمح ( )وىمد يٜمس٥م اًمتٗمّمٞمؾ ًمٚمٛمح٘مؼ اًمداُم٤مد 

 . 255ص 1ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ج( )االقمٔمؿ 
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 وطمج٦م هذا اًمتٗمّمٞمؾ هق قمب٤مرة اسمـ اًمٖمْم٤مئري .

اًمتٗمّمٞمؾ اعمت٘مدم وان اًمتخّمٞمص هبذيـ  إممشمرضمع  ( )ن قمب٤مرشمف أوًمٙمـ ىمد قمروم٧م 

هلام  األصح٤مبُمـ ضمٝم٦م رواي٦م ايمثر   ىمبؾ االٟمحرافاًمٙمت٤مسملم ُمـ ضمٝم٦م اطمراز روايتٝمام

)وئمٝمر ُمٜمف اٟمف ًمق يم٤من اًمراوي واطمدًا ُمثالً وًمق ضمٚمٞمالً ومال يٕمٜمل قمدم اًمرواي٦م قمٜمف وىم٧م 

وىمد جيٕمؾ اقمت٘م٤مد اسمـ اًمٖمْم٤مئري هذا ه٤مدُم٤ًم ًم٘م٤مقمدة ان االضمالء ال يرون قمـ  اٟمحراومف

 اعمٜمحروملم وىم٧م اٟمحراومٝمؿ وىمد شم٘مدم اجلقاب( . 

ىمقال ُمتٗمرقم٦م قمٜمٝم٤م ُمـ ىمبٞمؾ ُم٤م طمٙمل قمٜمف أىمقال وىمد شمقضمد صقل األا هذه هل

  ( .62ص 3)اٟمٔمر ذح اعمٜم٤مؾمؽ ج( )اعمح٘مؼ اًمتسؽمي 

ذح وسمٞم٤من ومٚمذا ٟمخّمص ًمٙمؾ واطمد  إمموطمٞم٨م ان اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م واًمراسمع حيت٤مضم٤من 

 ُمٜمٝمام سمحث٤ًم ُمست٘مالً .

ي قمٜمف طم٤مل )اًمتٗمّمٞمؾ ذم رواي٤مشمف سملم ُم٤م روي قمٜمف طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف وسملم ُم٤م رو

  اٟمحراومف(

ىمد يٗمّمؾ ذم صح٦م روايتف سملم ومؽمة االؾمت٘م٤مُم٦م وومؽمة االٟمحراف وهذا اًمتٗمّمٞمؾ 

اٟمف يم٤مٟم٧م ًمف ومؽمة اؾمت٘م٤مُم٦م رواي٦م  يتقىمػ اوالً قمغم اصمب٤مت ان ًمف ومؽمشملم واًمذي يدل قمغم

 اهن٤م شمّمٚمح ُم١ميدًا . إالاًمٙمٌم ظمّمقص٤ًم اًمٗم٘مرة االظمػمة ُمٜمٝم٤م وان يم٤مٟم٧م ضٕمٞمٗم٦م ؾمٜمدًا 

ذم اًمٕمدة سملم ُم٤م يرويف طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف وُم٤م  ( )شمٗمّمٞمؾ ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م  إممُمْم٤موم٤ًم 

 يرويف طم٤مل ظمٓم٠مه .

قمغم اهن٤م ىمد  ( )اٟمف ىمد ضم٤مء اًمتٜمبٞمف ذم رواي٦م رواه٤م اًمِمٞمخ اًمّمدوق  إممُمْم٤موم٤ًم 

 وىمت٤ًم ُم٤م . اؾمت٘م٤مُمتف مم٤م يٕمٜمل اٟمف يم٤من ُمست٘مٞمامً  أي٤ممٟم٘مٚم٧م قمٜمف ذم 

 . 310وم٤مٟمٔمر يمامل اًمديـ ص
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قمـ ؾمٕمد االؿمٕمري ( )قمـ اسمـ اًمقًمٞمد  ( )ٟم٘مٚمف اًمِمٞمخ اًمّمدوق ُم٤م  إممُمْم٤موم٤ًم 

( ) اٟمف يم٤من ؿمٞمٕمٞم٤ًم ُمست٘مٞماًم وًمٙمٜمف ال يرض  إالوان يم٤من ىمد ي٘م٤مل سم٠مٟمف ال يستٗم٤مد ُمٜمف

 ال . أوسم٤معم٘مّمقد ُمـ وصم٤مىمتف ومؽمة اؾمت٘م٤مُمتف قم٘م٤مئدي٤ًم ؾمقاء يم٤من ُمست٘مٞماًم قمٛماًل ايْم٤ًم 

 ويم٤من صم٘م٦م وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف وقمٚمٞمف سمـ هالل يم٤من ُمست٘مٞمامً  أمحدوقمٚمٞمف ومٜم٘مقل : ان 

 ومتٙمقن اًمرواي٤مت اعمروي٦م قمٜمف وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف طمج٦م .

ذم اعمستٛمسؽ وؾمبٓمف )ُمد فمٚمف  ( )وممـ ارشم٣م هذه اًمٓمري٘م٦م اًمسٞمد احلٙمٞمؿ 

 اًمقارف( ذم ُمّمب٤مح اعمٜمٝم٤مج .

:  101طمٞم٨م ضم٤مء ذم شم٘مرير سمحثف ص ( )وًمرسمام شمٔمٝمر ُمـ اًمسٞمد اًمؼموضمردي 

ان ي٘م٤مل :  إالسمـ هالل ....  أمحد اًمسٜمد ال شمبٚمغ طمد احلجٞم٦م ًمقضمقد)يمقهن٤م سمٜمٗمسٝم٤م ضٕمٞمٗم٦م 

ان رواي٦م )ُمقؾمك سمـ احلسـ( وهق ُمقؾمك سمـ طمسـ سمـ قم٤مُمر سمـ قمبد اهلل االؿمٕمري اًمذي 

وىمد صٜمػ يمتب٤ًم قمديدة ذم اًمٗم٘مف وىمد ىم٤مل اًمٜمج٤مر )رمحف اهلل( ذم  اإلُم٤مُمٞم٦ماضمالء  يم٤من ُمـ

ًمٙمٜمف ُمِمٙمؾ ُمع شمٗمرده سمٜم٘مؾ هذه  هالل( سمـ أمحدطم٘مف )صم٘م٦م قملم ضمٚمٞمؾ( ضم٤مسمرة ًمْمٕمػ )

وال ُم٤م يقاومؼ ُمْمٛمقهن٤م ُمـ ؾم٤مئر  األصح٤مبقمٛمػم ومل يرده اطمد ُمـ  أيباًمرواي٦م قمـ اسمـ 

 اًمرواي٤مت( .

: مت٤مُمٞم٦م هذا اًمتٗمّمٞمؾ شمبتٜمل قمغم وصم٤مىم٦م اسمـ هالل ىمبؾ اٟمحراومف وهل حمؾ ٟمٔمر  أىمقل 

 يمام شم٘مدم وًمٙمـ ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م هب٤م ومٝمؾ يتؿ هذا اًمتٗمّمٞمؾ ؟

 .قم٤مُم٦م همػم شم٤مُم٦م أوشم٤مُم٦م همػم قم٤مُم٦م  : اٟمف ىمد ي٘م٤مل ان ـمرق اًمتٛمٞمٞمز اُم٤م واجلقاب

وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف وىمد قمثرٟم٤م قمغم  أمحدوم٤مالومم هل ان يٍمح اًمراوي سم٠مٟمف روى قمـ 

ىمبؾ زُم٤من اٟمحراف اسمـ هالل وطمٞم٨م  يٙمقن ُمقت اًمراوي أورواي٦م واطمدة ُمـ هذا اًم٘مبٞمؾ 

 اإلُم٤ممومالسمد ان يٙمقن ُمقشمف ذم طمٞم٤مة  اعمٝمدي )قم٩م( اإلُم٤ممان زُم٤من اٟمحراومف هق ذم طمٞم٤مة 

 . )×( اًمٕمسٙمري
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 ومل ٟمٕمثر قمغم راو ُمـ اًمرواة اعمِم٤مر هلؿ ذم ُمٕمجؿ اًمرضم٤مل هبذه اًمّمٗم٦م اعمِم٤مر هل٤م .

: ان اسمـ ومْم٤مل ىمد روى قمـ اسمـ هالل وهق ُم٤مت ىمبؾ زُم٤من اًمٖمٞمب٦م  إن ىمٚم٧م

 واًمّمحٞمح ان اسمـ هالل ىمد اٟمحرف ذم ذًمؽ اًمقىم٧م .

 ت٧م رواي٦م اسمـ ومْم٤مل قمـ اسمـ هالل وهق رء ُمستبٕمد .ىمٚم٧م : ان هذا شم٤مم ًمق صمب

يم٤مٟم٧م اًمرواي٦م  أو األصح٤مبوُمـ ىمبٞمؾ هذيـ اًمٓمري٘ملم ُم٤م ًمق روى اًمٙمت٤مب قمٜمف ايمثر 

وًمٙمـ  -اؾمتٜم٤مدًا قمغم قمب٤مرة اسمـ اًمٖمْم٤مئري-قمٛمػم وُمِمٞمخ٦م سمـ حمبقب أيبقمـ ٟمقادر اسمـ 

 .ذم مت٤مُمٞم٦م هذيـ اًمٓمري٘ملم ٟمٔمر يمام ان اطمراز صٖمرامه٤م ُمتٕمذر قم٤مدة 

روى اًمث٘م٦م قمٜمف ومالسمد ان يروي قمٜمف وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف وًمق  إذاهل دقمقى اٟمف  :واًمث٤مٟمٞم٦م

 اًمْمٕمٞمػ اًمذي روايتف ًمٞمس٧م سمحج٦م .هق ذم  وم٢مٟماموىم٧م االٟمحراف  ضم٤مز ان شمٙمقن اًمرواي٦م

 وومٞمف : 

ان اًمٙمؼمى اعمزسمقرة ظم٤مص٦م سمنموط ُمٜمٝم٤م ان يٙمقن اًمراوي ُمـ االضمالء ومال شمتؿ ذم -1

وهذا االؿمٙم٤مل همػم ُمٝمؿ اذ سم٤مًمت٤مزم يٛمٙمـ شمٓمبٞم٘مٝم٤م ذم سمٕمض اًمرواة مجٞمع رواي٤مت اسمـ هالل 

 وهؿ اًمث٘م٤مت ، االضمالء ، اعمحرزة ضمالًمتٝمؿ ُمٜمذ اول االٟمحراف ال سمٕمده .

اٟمف ُمـ ايـ ٟمٜمٗمل اطمتامل اٟمف ىمد روى قمٜمف سمٕمض اًمرواة االضمالء قمددًا ُمـ -3

صمؿ اشمْمح ًمف سمٕمد اٟمحراومف  اًمرواي٤مت ىمبؾ ان يٕمٚمؿ هذا اًمراوي سم٤مٟمحراومف وىمبؾ ان يِمتٝمر

ذًمؽ اٟمحراومف وال يٕمٚمؿ زُم٤من اٟمحراومف طمتك يٕمٚمؿ سم٤من ؾمامقمف ُمٜمف طمّمؾ ومٞمف طمتك يٛمتٜمع ُمـ 

 اًمتحدي٨م سمذًمؽ .

ان ضٕمػ اًمسٜمد ال ي١مصمر  إمموان يم٤مٟم٧م ضٕمٞمٗم٦م ؾمٜمدًا -ظمّمقص٤ًم وان رواي٦م اًمٙمٌم 

ٛمقن ىمقُم٤ًم ُمـ اًمرواة اًمِمٞمٕم٦م مل يٙمقٟمقا يٕمٚم شمدل قمغم ان -هٜم٤م الن اعمٓمٚمقب جمرد االطمتامل

سمؾ شمدل قمغم ان ىمقُم٤ًم ُمٜمٝمؿ ىمد سم٘مقا  )×(اًمٕمسٙمري  اإلُم٤ممومؽمة سمٕمد ووم٤مة  إممسم٠مٟمف ُمذُمقم 
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ًمٕمـ ًمتٜمبٞمف اًمٜم٤مس  )×( اإلُم٤ممطملم ُمقشمف واٟمف سمٕمد ُمقشمف ىمد صدر ُمـ  إممقم٘مٞمدهتؿ ومٞمف  قمغم

 قمغم اٟمحراومف .

هق اًمذي ذيمر رضمققمف قمـ  ألٟمفسمـ هالل  أمحدودقمقى ان ؾمٕمدًا يم٤من قم٤معم٤ًم سم٤مٟمحراف 

ان اًمٙمالم ذم وىم٧م هذا اًمٕمٚمؿ واٟمف  إال اًمٜمّم٥م سمؾ مل يذيمره همػمه وضمٞمٝم٦م ضمداً  إممِمٞمع اًمت

ُمـ طملم ان طمّمؾ االرشمداد واىمٕم٤ًم ُمـ  أوذم طمٞم٤مشمف ُمـ طملم ان اسمرز اًمٜمّم٥م  أوسمٕمد ووم٤مشمف 

 اسمرازه . ىمبؾ 

صمؿ ان اٟمحراومف اعمقضم٥م ًمقهـ طمديثف مل يٙمـ ُمٜمحٍمًا سم٤مرشمداده سم٤مًمٜمّم٥م ومحتك ًمق 

شم٘مدم اٟمحراف آظمر ُمقضم٥م ًمقهـ  سمٛمجرد طمّمقًمف ومٝمذا ال جيدي الطمتامليم٤من قم٤معم٤ًم سمف 

 طمديثف قمغم ذًمؽ .

ومٔمٝمر ان هذا اًمٓمريؼ همػم جمد واًمٔم٤مهر ان ُم٤م ذيمرٟم٤مه يمالم قم٤مم يتٜم٤مول يمؾ دقمقى ان 

سمٕمد صدور اًمٚمٕمـ ومٙمؾ ُمـ مل حيتٛمؾ ذم طم٘مف  (×) اإلُم٤مماًمث٘م٤مت ال يروون قمٛمـ ًمٕمٜمف 

 )×( اإلُم٤ممط اعمزسمقرة يم٠من يٙمقن ُمـ ظمقاص ظمٗم٤مء اًمٚمٕمـ ضمرى ومٞمف ُم٤م ذيمر سم٤مًمنمو

يالزم صدور اًمٚمٕمـ قمٚمٛمف سمف ويمؾ ُمـ اطمتٛمؾ ومٞمف ذًمؽ مل جير ومٞمف ُم٤م ذيمر يمام ًمق يم٤من  سمحٞم٨م

ذيمر اسمـ اًمٖمْم٤مئري ان طمٙم٤مي٦م ُمالىم٤مشمف  يمام ذم ؾمٕمد سمؾ اإلُم٤ممهمػم سمٚمد  أظمرىذم سمٚمدة 

زار اًمٕمراق طمٞم٨م  ؾم٤مُمراء ٟمٕمؿ ىمد إممطمٙم٤مي٦م ُمقضققم٦م مم٤م يٕمٜمل اٟمف مل يّمؾ  )×( ًمإلُم٤مم

يمام زار سمٖمداد ذًمؽ اًمقىم٧م قمغم  هـ330اًمٙمقوم٦م ىمبؾ ووم٤مة احلسـ سمـ ومْم٤مل ؾمٜم٦م  زار

ًمٞمحّمؾ قمغم ُم٤م طمّمؾ قمٚمٞمف اسمـ  اًمٔم٤مهر ومروى قمـ اسمـ هالل صمؿ روى قمٜمف سم٤مًمقاؾمٓم٦م

 مل يسٕمف اًمقىم٧م ًمسامقمف ُمٜمف . أوهالل سمٕمد ذًمؽ 

االضمالء سمام ومٞمٝمؿ ؾمٕمد  واخلالص٦م : ان ُمـ اعمحتٛمؾ ذم يمؾ راو قمـ اسمـ هالل سمام ومٞمٝمؿ

سمت٘مري٥م اٟمف ضم٤مء ذم رواي٦م اًمٙمٌم )وىمد يم٤من  ىمد رووا قمٜمف ومؽمة اٟمحراومف ىمبؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مٟمحراومف

 سم٤مًمٕمراق ًم٘مقه ويمتبقا ُمٜمف وم٤مٟمٙمروا ُم٤م ورد ذم ُمذُمتف(  أصح٤مسمٜم٤مرواة 
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 وشم٘مري٥م االؿمٙم٤مل ُمـ ضمٝمتلم : 

قا ال يزاًمقن ًمف ٟمجد ان ىمقُم٤ًم ُمـ اًمرواة يم٤مٟم )×(اًمٕمسٙمري  اإلُم٤مماٟمف رهمؿ ذم -1

 يروون قمـ .

احلج٦م )قمجؾ اهلل شمٕم٤ممم ومرضمف اًمنميػ( قمغم ىمسٛملم : وم٘مسؿ  اإلُم٤ممان ًمٕمٜمف ُمـ -3

 طمّمؾ ذم طمٞم٤مشمف وىمسؿ طمّمؾ سمٕمد ُمقت اسمـ هالل .

ُم٤م طمّمؾ سمٕمد ُمقت اسمـ هالل وهق اًمتقىمٞمٕم٤من اًمنميٗم٤من اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ومال اصمر  وم٠مُم٤م

 .يمام هق واضح راومفهلام سمٚمح٤مظ ُمٜمع اًمرواة ُمـ اًمرواي٦م قمٜمف وىم٧م اٟمح

واُم٤م ُم٤م طمّمؾ ذم طمٞم٤مشمف ومٝمق مل ي١مصمر ذم ُمٜمع اًمرواة ُمـ اًمرواي٦م قمٜمف ألهنؿ مل يٙمقٟمقا 

ال -قم٤معملم سمف اذ ورد ذم اًمرواي٦م اًمنميٗم٦م : )ويمٜم٤مىمد قمرومٜم٤م ظمؼمه ىمقُم٤ًم ُمـ ُمقاًمٞمٜم٤م ذم اي٤مُمف 

 اخل٤مص ُمـ ُمقاًمٞمٜم٤م( . إممذًمؽ  سم٠مًم٘م٤مءواُمرٟم٤مهؿ  -رمحف اهلل

 ىمد صدر سمٕمد ووم٤مة اسمـ هالل يمام هق واضح عمـ ىمرأه ومٝمق وان وهذا اًمتقىمٞمع اًمث٤مين

اٟمف ًمٞمس قم٤مُم٤ًم هٙمذا ىمد  إالذم طمٞم٤مشمف  وان يم٤من األوليم٤من قم٤مُم٤ًم ًمٙمٜمف سمٕمد ووم٤مشمف واًمتقىمٞمع 

)ويم٤من  11307رىمؿ 395ص 17ي٘م٤مل . وهذه اًمٗمؽمة ـمقيٚم٦م طمٞم٨م اٟمف ضم٤مء ذم اعمٕمجؿ ج

ٟمحقًا ُمـ مخسلم ؾمٜم٦م( وان  األُمرهذا يتقمم  -هـ215سمـ قمثامن اًمٕمٛمري اعمتقرم  حمٛمد أي-

ان يٙمقن  إال هـ361ؾمٜم٦م  )×(اًمٕمسٙمري اإلُم٤مميم٤من ىمد ال خيٚمق ُمـ ٟمٔمر ألن ووم٤مة 

 وومٞمف :  )×(اًمٕمسٙمري  اإلُم٤مماعم٘مّمقد ُم٤م يتٜم٤مول ويم٤مًم٦م 

اعمٝمدي  اإلُم٤مموم٤مؾمد ألن اًمذُمقم اٟمام هل ىمد صدرت ُمـ  األولان اًمت٘مري٥م -1

  .د وضحٜم٤م ذًمؽ ؾم٤مسم٘م٤مٌ وىم )×(اًمٕمسٙمري  اإلُم٤مم)قم٩م( ال ُمـ 

 ىمد شمٙمقن صٕمب٦م وومٞمف ٟمٔمر .  ان دقمقى قمدم قمٚمؿ ُمثؾ ؾمٕمد هبذه اًمذُمقم-3

اٟمٙم٤مره ًمقيم٤مًم٦م اًمٕمٛمري  دقمقى ان اٟمحراومف ُمٜمذ طمّمقًمف مل يٙمـ سم٤مرزًا ُمقهقٟم٦م اذان -2

ٟمٕمؿ رسمام ال يٙمقٟمقن قم٤معملم سم٤مًمذُمقم وًمٙمـ  ،اًمِمٞمٕم٦م وُمسٛمع ُمٜمٝمؿ ُمـ مجٞمع أىيم٤مٟم٧م سمٛمر
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اًمذي هق  سم٤مألصؾؿ سم٤مٟمحراومف واُم٤م اٟمحراومف ىمبؾ ذًمؽ ومٛمٜمٗمل هذا ال يرض سمٕمد قمٚمٛمٝم

 االؾمتّمح٤مب وفم٤مهر طم٤مل اعمسٚمؿ .

 ومٔمٝمر ان هذا اًمٓمريؼ ًمٚمتٛمٞمز شم٤مم قمغم اًمٔم٤مهر .

ًمتٛمٞمٞمز ُمروي٤مت زُم٤من اؾمت٘م٤مُم٦م اسمـ هالل قمـ  أظمرىهذا ورسمام يستٕم٤من سمٓمرق 

 ُمروي٤مت زُم٤من اٟمحراومف ومٛمٜمٝم٤م : ُم٤م سمٞم٤مٟمف يم٤مًمت٤مزم : 

 قمراىمل .ان يبح٨م قمـ ؿمٞمخ -1

)يم٘مؿ اعم٘مدؾم٦م( ىمد درؾمقا قمٜمده ورووا قمٜمف  أظمرىان يبح٨م قمـ شمالُمذة ُمـ سمٚمدة -3

 . أمحدوقمـ 

اًمٕمراق ال ُمـ ضمٝم٦م جمٞمئف  إممان يٕمٚمؿ سم٠من روايتٝمؿ قمٜمف اٟمام هل ُمـ ضمٝم٦م ذه٤مهبؿ -2

 ىمؿ . إمم

ان شمٙمقن اًمٗمؽمة سملم وىم٧م طمْمقر اًمراوي واًمتٚمٛمٞمذ ُمديٜم٦م اًمٕمراق و وىم٧م -0

 ـمقل شمٚمؽ اًمٗمؽمة . ل ـمقيٚم٦م ٟمسبٞم٤ًم طمتك يدقمك اؾمتبٕم٤مد سم٘م٤مئفسمـ هال أمحداٟمحراف 

 ان يدقمك اؾمتبٕم٤مد جمٞمئف ًمٚمٕمراق ُمرشملم .-5

 وسمذًمؽ يٜمت٩م اٟمف مل يٙمـ ُمقضمقدًا ذم اًمٕمراق ومؽمة االٟمحراف .

اخلٓم٤مب اًمٙمقذم )يمام ضم٤مء  أيبويٛمٙمـ ان شمٓمبؼ هذه اًمٗمٙمرة قمغم حمٛمد سمـ احلسلم سمـ 

طمدصمٜمل ضمدي حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ  )... ىم٤مل : 313وصٗمف سمذًمؽ ذم ُمٝم٩م اًمدقمقات ص

 اخلٓم٤مب اًمٙمقذم ...( ( . أيبضمٕمٗمر حمٛمد سمـ احلسلم سمـ  أيب

اًمذي روى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ اًم٘مٛمٞملم ُمـ ىمبٞمؾ ُمـ ضم٤مءت االؿم٤مرة هلؿ ذم يمامل اًمديـ 

: )...طمدصمٜم٤م ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل وقمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر احلٛمػمي وحمٛمد سمـ حيٞمك  388ص

اخلٓم٤مب...( وهٙمذا روى  أيبيس مجٞمٕم٤ًم قمـ حمٛمد اسمـ احلسلم سمـ اًمٕمٓم٤مر وامحد سمـ ادر

سمـ قمكم سمـ حمبقب االؿمٕمري اًم٘مٛمل وُمقؾمك سمـ احلسـ اقمٜمل ُمقؾمك سمـ احلسـ  قمٜمف حمٛمد
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سمـ  أمحدسمـ سمٓم٦م اًم٘مٛمل وحمٛمد سمـ  سمـ ضمٕمٗمر أمحدسمـ قم٤مُمر االؿمٕمري اًم٘مٛمل وحمٛمد سمـ 

 اخلٓم٤مب . أيباًمذيـ رووا قمـ اسمـ حيٞمك اًمٕمٓم٤مر ورسمام يٕمثر سم٤مًمتتبع قمغم همػمهؿ ُمـ اًم٘مٛمٞملم 

واًمٖمرض ُمـ شمٕمداد ه١مالء هق اٟمف ىمد ي٘م٤مل سم٠مٟمف يستبٕمد ان يٙمقن ه١مالء يمٚمٝمؿ ىمد 

ىمؿ وًمٙمـ يرد ذًمؽ ان  إممذه٥م  اخلٓم٤مب ىمد أيباًمٙمقوم٦م سمؾ االىمرب هق ان اسمـ  إممذهبقا 

 سمـ احلسـ سمـ يم٠ممحدسمٕمْم٤ًم ُمٜمٝمؿ ىمد روى قمٛمـ ال شمقضمد اي٦م ُم١مذات قمغم اٟمف ىمد وومد ىمؿ 

 ٟمٗمل االؾمتبٕم٤مد . إممسمـ هالل ُمْم٤موم٤ًم  ومْم٤مل وامحد

يمام هق واضح سمؾ سمٕمْمٝمؿ يمسٕمد سمـ قمبد اهلل وحمٛمد  أمحدوًمٞمس يمؾ ه١مالء رووا قمـ 

اخلٓم٤مب :  أيبسمـ حيٞمك اًمٕمٓم٤مر وهمػممه٤م ومٝمؿ درؾمقا قمٜمد حمٛمد سمـ احلسلم سمـ  أمحدسمـ 

 اٟمحرفسمـ هالل ىمد  أمحد( وطمٞم٨م ان ـه367سمـ هالل )ت: أمحد( وقمٜمد ـه353)ت:

شم٘مريب٤ًم ومٚمذا يٙمقن ُمـ اعمستبٕمد سم٘م٤مء ُمـ ايمثر اًمرواي٦م قمـ حمٛمد سمـ احلسلم سمـ  هـ365ؾمٜم٦م

 ومؽمة االٟمحراف . إمماخلٓم٤مب يمسٕمد سمـ قمبد اهلل ُمثاًل  أيب

 أيبويرد ذًمؽ ان قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر احلٛمػمي يروي قمـ حمٛمد سمـ احلسلم سمـ 

 ( . ـه363اخلٓم٤مب )ت:

( وقمـ ـه365-ـه361ي يم٤مٟم٧م ُمدة ؾمٗم٤مرشمف )اًمٕمٛمري اًمذ وقمـ قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد

ورد اًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م ٟمٞمػ  ( وىمدـه215-365ضمٕمٗمر اًمذي يم٤مٟم٧م ُمدة ؾمٗم٤مرشمف ) أيباسمٜمف 

 ( .319وشمسٕملم وُم٤مئتلم وؾمٛمع اهٚمٝم٤م ُمٜمف وم٤ميمثروا )رضم٤مل اًمٜمج٤مر ص

ايمثر ًمٓمٚم٥م احلدي٨م ظمّمقص٤ًم  أوومٚمٞمس ُمـ اعمستبٕمد اًمب٘م٤مء ذم وـمـ ُمدة ؾم٧م ؾمٜملم 

ان ي٘م٤مل اٟمف يٚمزم االؿم٤مرة  إالًمٚمبٚمد ُمرشملم  اعمجلء أوومٞمف يم٤مًمٕمراق  ُمع شمٕمدد ُمرايمز احلدي٨م

اًمٔمـ وال يٗمٞمد االـمٛمئٜم٤من وقمغم هذا وم٘مد ي٘م٤مل ان حمٛمد سمـ  إالذًمؽ وًمٙمـ هذا ال يٗمٞمد  إمم

 أيبسمـ حمٛمد سمـ  أمحدوهل اًمسٜم٦م اًمتل شمقذم ومٞمٝم٤م  ـه331سمـ حيٞمك ىمد زار اًمٕمراق ىمبؾ  أمحد
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 أظمرى( صمؿ زار اًمٕمراق ُمرة 001ف )اُم٤مزم اًمٓمقد صقمٜم اًمذي روى ( )ٟمٍم اًمبزٟمٓمل 

 ويم٤من ُمتقاضمدًا ومٞمف وىم٧م اسمتداء ؾمٗم٤مرة اًمٜم٤مئ٥م اًمث٤مين . 

ًمٚمٕمراق ٟمٕمؿ ال ؿمبٝم٦م  أظمرىال يٛمٙمـ دومٕمف  سم٠مٟمف مل حتّمؾ ًمف ؾمٗمرة  ان هذا االطمتامل

االـمٛمئٜم٤من ُمـ ىمبٞمؾ  ىمد يتقًمد أظمرىضٛم٧م ًمف ُم١ميدات  إذاذم ان ُمثؾ هذا يّمٚمح ُم١ميدًا 

 إمم٤من ذم اًمٕمراق ذم ومؽمة اًمٖمٞمب٦م ًمروى قمـ سمٕمض اًمسٗمراء ُمثالً وم٤مذا ضؿ ذًمؽ اٟمف ًمق يم

اٟمحروم٧م قمـ اًمٓمريؼ وىمقـمٕم٧م ُمـ ىمبؾ  إذااُمتٜم٤مع االضمالء قمـ اًمِمخّمٞم٤مت اًمب٤مرزة 

وم٘مد يتقًمد  ؿمٞمٕم٦م اًمبٚمد وسم٤مًمت٤مزم ومالسمد ان شم٘م٤مـمع ُمـ االضمالء اًمقاومديـ قمغم اًمبٚمد

 .االـمٛمئٜم٤من

اومف وان مل يٙمـ حمددًا سم٤مًمْمبط اذ مل حتدد اعمّم٤مدر طم٤مصٚمف : ان شم٤مريخ اٟمحر وُمٜمٝم٤م ُم٤م

يٕمٚمؿ حتديدًا ُمتك شمقمم اسمٜمف حمٛمد اًمٜمٞم٤مسم٦م ًمٙمل  قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد ومال األولشم٤مريخ ووم٤مة اًمٜم٤مئ٥م 

 يٕمرف زُمـ شمِمٙمٞمؽ اسمـ هالل ذم ٟمٞم٤مسمتف وًمٙمـ يبدو ان اٟمحراف اًمرضمؾ يم٤من ذم اواظمر

قمٛمره سمدقمقشمٜم٤م( طمٞم٨م ئمٝمر ُمٜمف اٟمف  قمٛمره سم٘مريٜم٦م ُم٤م ورد ذم اًمتقىمٞمع اًمنميػ : )ومبؽم اهلل

)قمجؾ اهلل ومرضمف( ويٜم٤مؾم٥م هذا  اإلُم٤ممقمٛمره سمدقمقة  اٟمف سمؽم إاليم٤من ي٘مدر ًمف ان يٕمٞمش ايمثر 

 اًمسٜمتلم االظمػمشملم ُمـ طمٞم٤مشمف . أوان يٙمقن اٟمحراومف ذم اًمسٜم٦م 

اؾمت٘م٤مُمتف ُمـ ضمٝم٦م ان  أي٤مموقمغم هذا يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من قمٛمدة رواي٤مشمف يم٤مٟم٧م ذم 

ان يتّمؾ سمف اًمِمٞمٕم٦م وي٠مظمذوا  ٤ًم ُمـ زُمـ ووم٤مشمف ال ُمـ ضمٝم٦م اؾمتبٕم٤مداٟمحراومف يم٤من ىمريب

( ومٞمف ×) اإلُم٤مماٟمحراومف وىمدح  أُمراحلدي٨م ُمٜمف سمٕمد اٟمحراومف وُم٤م ورد ومٞمف ُمـ اًمذُمقم وم٤من 

طمٞم٤مشمف واٟمام ذاع واؿمتٝمر سمٕمد ووم٤مشمف ومال يستبٕمد  أي٤مماخلقاص ذم  إالمل يِمتٝمر ومل يٕمٚمؿ سمف  مم٤م

سمٕمد اٟمحراومف ًمٕمدم قمٚمٛمٝمؿ سمذًمؽ ظم٤مص٦م وهق  ُمٜمف طمتك اشمّم٤مل اًمِمٞمٕم٦م سمف واظمذ احلدي٨م

 )قمجؾ اهلل شمٕم٤ممم ومرضمف( ٟمٕمؿ ال شمستبٕمد ىمٚم٦م اًمرواي٤مت اإلُم٤مماًمّمقذم اعمتّمٜمع سمٜمص 

 . (×) اإلُم٤مماعمٜم٘مقًم٦م قمٜمف سمٕمد اٟمحراومف ًم٘مٍم طمٞم٤مشمف ُمـ سمٕمده اذ سمؽم اهلل شمٕم٤ممم قمٛمره سمدقم٤مء 
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 هٙمذا ىمٞمؾ :

 اصمر ٤مرة : ُمـ ان ذُمف ًمٜم٤م مل يٙمـ ُمِمتٝمرًا ومال: اُم٤م االؿمٙم٤مل ُم٤م ضم٤مء ذم ذيؾ اًمٕمب أىمقل 

 .ًمف

وم٘مد شم٘مدم اجلقاب قمٜمف وُمٚمخّمف : ان اعمٕمٚمقم ُمٜمف ُمِمٝمقر وهق اٟمٙم٤مره ًمقيم٤مًم٦م اًمٜم٤مئ٥م 

يرض قمدم قمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمٚمٕمـ ذم هذه اًمٗمؽمة واُم٤م  اًمث٤مين وم٤من هذا اصمره اصمر اًمٚمٕمـ ذم اًمتٜمٗمر ُمٜمف ومال

 ُم٤م ىمبؾ ذًمؽ اًمذم ومٗمٞمف :

ان اًمذم اًمّم٤مدر ىمبؾ شمقزم اًمٜم٤مئ٥م اًمث٤مين ًمٚمسٗم٤مرة يم٤من ُمقضمب٤ًم  اوالً : اٟمف ُمـ ايـ ٟمحرز

 ًمسٚم٥م اًمقصم٤مىم٦م .

وصم٤مٟمٞم٤ًم : ان اعمثب٧م هلذا اًمذم رواي٦م ضٕمٞمٗم٦م اًمسٜمد ال شمٕم٤مرض االؾمتّمح٤مب وفمٝمقر 

 طم٤مل اعمسٚمؿ .

وصم٤مًمث٤ًم : اٟمف ىمد يدقمك ان االضمالء يم٤مٟمقا قم٤معملم سمف وومٞمف ٟمٔمر وم٤من اًمرواي٦م دًم٧م قمغم ان 

مل يٙمـ قم٤معم٤ًم سمف ُمع اٟمف يم٤من ويمٞماًل ذم ىمؿ  -سمـ اؾمح٤مق أمحدر اٟمف واًمٔم٤مه-االؾمح٤مىمل 

 اعم٘مدؾم٦م ومام سم٤مًمؽ سمٖمػمه .

ٟمف ىمد ذيمر إن ومؽمة اٟمحراومف هل ؾمٜمت٤من ومٗمٞمف : واُم٤م ان رواي٤مشمف ذم زُمـ اٟمحراومف ىمٚمٞمٚم٦م ال

( ) األولان ووم٤مة اًمٜم٤مئ٥م  87-86ص اًمِمٞمخ اًمٙمقراين )ُمد فمٚمف( ذم قمٍم اًمٖمٞمب٦م

ووم٤مشمف  ٤من شمؿ ُم٤م ذيمر ومٞمٝم٤م واال ومال يٛمٙمـ ُمـ ظمالل ُم٤م ذيمر اصمب٤مت انوم ـه 365يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م 

 ال ي٘متيض هذه اعمدة ومٚمٕمٚمٝم٤م ايمثر.  )×( اإلُم٤مميم٤مٟم٧م ىمبؾ ؾمٜمتلم اذ سمؽم اًمٕمٛمر سمدقم٤مء 

ومٞمام ًمق وًمدت االـمٛمئٜم٤من سم٤من اًمرواي٤مت  هذا اوالً وصم٤مٟمٞم٤ًم ان هذه اًمٓمري٘م٦م اٟمام دمدي

ًمٞمس٧م ُمـ ُمروي٤مشمف طم٤مل اٟمحراومف وهل ُمِمٙمٚم٦م  اًمقاصٚم٦م اًمٞمٜم٤م ذم ُمس٤مئؾ احلالل واحلرام

 شمّمٚمح ُم١ميدًا واهلل شمٕم٤ممم هق اًمٕم٤ممل . ٟمٕمؿ
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: )ان اظمب٤مره اًمتل رواه٤م اًمٙم٤مذم  ( )وُمٜمٝم٤م : ُم٤م طمٙمل قمـ اعمح٘مؼ اًمتسؽمي 

سطم٤م سمف ذم اول يمت٤مسمٞمٝمام ومالسمد اهنام  واًمٗم٘مٞمف طمج٦م ًمتقظمٞمٝمام ذم ٟم٘مؾ االظمب٤مر اًمّمحٞمح٦م يمام

 اؾمت٘م٤مُمتف دون اظمب٤مره اًمتل رواه٤م ذم اًمتٝمذي٥م واالؾمتبّم٤مر النروي٤م قمٜمف ُم٤م رواه ذم طم٤مل 

 .(62ص 3ُمقضققمٝمام االؾمت٘مّم٤مء واجلٛمع سملم االظمب٤مر( .)ذح اعمٜم٤مؾمؽ ج

واؿمٙمؾ قمٚمٞمف سم٤من اىمَم ُم٤م ي٘متْمٞمف ورود اًمرواي٦م ذم اًمٙم٤مذم واًمٗم٘مٞمف هق يمقهنام طمج٦م 

 اإلُم٤ممُمـ  طمّمقل االـمٛمئٜم٤من هلام سمّمدورمه٤م ذم ٟمٔمر اًمٙمٚمٞمٜمل واًمّمدوق وًمق ُمـ ضمٝم٦م

واي٤مت اًمٕمؼمشم٤مئل ر سمٛم٘مت٣م سمٕمض اًمِمقاهد واًم٘مرائـ وال دالًم٦م ومٞمف قمغم يمقهنام ُمـ (×)

 .ذم طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف

قمغم اٟمف شم٘مدم ان ُم٘مت٣م اـمالق يمٚمامت اًمّمدوق واًمِمٞمخ واسمـ اًمٖمْم٤مئري قمدم 

 3اٟمحراومف وُم٤م سمٕمده . )اعمّمدر اًمس٤مسمؼ ج اًمٗمرض ذم ُمؽمويمٞم٦م رواي٤مت اًمرضمؾ سملم ُم٤م ىمبؾ

شم٘مدم   يمالُمف االظمػم ُمـ وضمقد شمْمٕمٞمػ ذم طم٘مف طمتك ذم زُم٤من اؾمت٘م٤مُمتف ٟمٔمر( وذم62ص

 سمٞم٤مٟمف واهلل شمٕم٤ممم هق اًمٕم٤ممل وطمده سم٤محل٘م٤مئؼ .

هذا وىمد اؿمٙمؾ اًمبٕمض قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اعمزسمقر ويمؾ ُمـ االؿمٙم٤مل واجلقاب يٕمٚمامن مم٤م 

 ذيمرٟم٤م وًمٙمٜمف ُمع ذًمؽ ال سم٠مس سم٤مًمتٙمرار .

دث قم٤مدة ظمالل ُمدة ىمّمػمة سمؾ ال شمٔمٝمر وطم٤مصٚمف : ان االٟمحراف ذم اًمٕم٘مٞمدة ال حي

ُمدة ُمـ اًمزُمـ وم٤مذا يم٤من االٟمحراف سمقضمقده  سمٕمد طمّمقًمف واىمٕم٤مً  إالسمقادره قمغم اًمِمخص 

سملم  اًمقاىمٕمل ُم٘مؽمٟم٤ًم سمٕمدم اًمتحرج قمـ اًمٙمذب يّمبح اًمتٗمّمٞمؾ ذم ىمقل رواي٤مت اًمِمخص

حيرز قم٤مدة و إالطم٤مًم٦م االؾمت٘م٤مُم٦م واالٟمحراف ىمٚمٞمؾ اجلدوى اذ اٟمف ال ئمٝمر قمٚمٞمف االٟمحراف 

ذًمؽ ُمدة همػم ىمّمػمة ومٛمع اًمٕمٚمؿ سمٕمدم حترزه قمـ اًمٙمذب  اٟمف يم٤من ُمٜمحروم٤ًم ذم واىمٕمف ىمبؾ

 اًمقاىمٕمٞم٦م ًمٞم١مظمذ هب٤م . سمٕمد اٟمحراومف يّمٕم٥م شمِمخٞمص ُم٤م يم٤من ُمـ رواي٤مشمف ذم طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف
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واحل٤مصؾ ان يمثػمًا ُمـ اًمذيـ ئمٝمر قمٚمٞمٝمؿ االٟمحراف هؿ ممـ يٜمٙمِمػ سمذًمؽ 

وقمغم ذًمؽ ال  األولاُمرهؿ ُمـ  ىمّمػم سمؾ ىمد يرشم٤مب ذماٟمحراومٝمؿ ُمـ ىمبٚمف سمقىم٧م همػم 

يم٤من اٟمحراومٝمؿ يٛمس  إذايتٞمرس االقمتامد قمغم ُمٕمٔمؿ رواي٤مهتؿ اًمتل رووه٤م ىمبؾ االٟمحراف 

 اًمقصم٤مىم٦م ومٞمٝمؿ ايْم٤ًم . ضم٤مٟم٥م

اخلٓم٤مب  أسمقوان ذيمر ان اًمٓم٤مئٗم٦م قمٛمٚم٧م سمام رواه  ( )وًمٕمٚمف ًمذًمؽ دمد ان اًمِمٞمخ 

ان اسمـ اًمٖمْم٤مئري وهق االدق واالسمرع ذم هذا  إال زيٜم٥م ذم طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف أيبحمٛمد سمـ 

 اؾمت٘م٤مُمتف( . اخلٓم٤مب ذم طم٤مل أسمقطمدصمٜم٤م  أصح٤مسمٜم٤ماعمج٤مل ىم٤مل : )وارى شمرك ُم٤م ي٘مقل 

: و هق ًمق شمؿ  062ص ( ): ان هذا االؿمٙم٤مل ىمد ذيمره ص٤مطم٥م اًم٘مقاٟملم  أىمقل 

( )قمٜمف قمٜمد اًمتٕمرض ًمٙمالُمف  ألومسد يمؼمى اًمتٗمّمٞمؾ اعمزسمقر ُمٓمٚم٘م٤ًم وىمد اضمبٜم٤م

 وُمٚمخص ُم٤م يرد قمٚمٞمف :

سمرز ذم زُم٤من ومٝمق يم٤مؿمػ قمـ وضمقده  إذاان دقمقى ان االٟمحراف اعمرض سم٤مًمقصم٤مىم٦م -1

ان هذه اًمدقمقى سمٜمحق اعمقضمب٦م اًمٙمٚمٞم٦م حمؾ  األُمر ُمـ اول أوواىمٕم٤ًم ىمبؾ االٟمحراف سمٗمؽمة 

 اٟمحراف يؼمز وال ٟمٔمر ٟمٕمؿ هل ُم٘مبقًم٦م ذم اجلٛمٚم٦م ال سم٤مجلٛمٚم٦م وسمٜمحق اعمقضمب٦م اًمٙمٚمٞم٦م اذ رب 

يٙمِمػ قمـ وضمقد اٟمحراف سمدرضم٦م اىمؾ سمٜمحق ال يرض  أويٙمِمػ قمـ وضمقده واىمٕم٤ًم 

سمـ هالل سمتٙمذيبف ويم٤مًم٦م  أمحدسمذًمؽ ُمٓمٚم٘م٤ًم ُمِمٙمٚم٦م ومٛمثالً اٟمحراف  سم٤مًمقصم٤مىم٦م ومدقمقى اًمٕمٚمؿ

 )×( اإلُم٤مميمذب قمغم  وان اوضم٥م ؾمٚم٥م وصم٤مىمتف اذ اعمٗمروض اٟمف ( )اًمٜم٤مئ٥م اًمث٤مين 

اًمٕمٚمؿ قمـ يمقٟمف يمذاسم٤ًم ذم ُم٤م  ال يٙمِمػ سمٜمحق اٟمف إالواٟمٙمر وضمحد ُم٤م شمستٕملم سمف ٟمٗمسف 

 .ؾمبؼ

ان اعمٕمتؼم هق اًمٕمٚمؿ سمقضمقد االٟمحراف اعمرض سم٤مًمقصم٤مىم٦م ىمبؾ اسمراز االٟمحراف ال -3

 وفمٝمقر طم٤مل اعمسٚمؿ . جمرد االطمتامل اذ هق ُمٜمدومع سم٘م٤مقمدة االؾمتّمح٤مب
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ىمد يتخٞمؾ اٟمف حيّمؾ هٜم٤م قمٚمؿ امج٤مزم سم٤مالٟمحراف ويِمؽ ذم وىمتف وهق ُم٤مٟمع ُمـ -2

 قع ًمالؾمتّمح٤مب وًم٘م٤مقمدة فم٤مهر طم٤مل اعمسٚمؿ .اًمرضم

طمّمؾ ومٕم٤مدة يٕمٚمؿ سم٤مؾمتٛمراره ًمزُم٤من اسمرازه وسمذًمؽ يّمػم  إذاوومٞمف : ان االٟمحراف 

اًمقاطمدة  واذا يم٤مٟم٧م  أواًمس٤مقم٦م اًمث٤مًمث٦م  اعم٘م٤مم ُمـ ىمبٞمؾ ُم٤م ًمق قمٚمؿ سمٜمج٤مؾم٦م اجلسؿ اُم٤م

 ُمٜمحؾ يمام هق اًمث٤مًمث٦م واًمٕمٚمؿ االمج٤مزم هٜم٤م إممطم٤مصٚم٦م ذم اًمس٤مقم٦م اًمقاطمدة ومٝمل ُمستٛمرة 

 واضح .

ذم اًمٕمدة  ( )وىمد يِمٙمؾ ايْم٤ًم قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اعمزسمقر سم٤من ُمدريمف هق قمب٤مرة اًمِمٞمخ 

وسملم ُم٤م رووه ذم طم٤مل اًمٖمٚمق  االؾمت٘م٤مُم٦مطم٤مل  اًمتل طمّمؾ ومٞمٝم٤م سملم ُم٤م رواه اًمٖمالة ذم

اعمقضم٥م  واًمتخٚمٞمط وًمٙمـ ذم اؾمتٗم٤مدة اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ اًمٕمب٤مرة اعمزسمقرة اؿمٙم٤مالً وم٤مٟمف حيتٛمؾ ان

اًمٕمٛمؾ سمروايتف وىم٧م اًمتخٚمٞمط واًمٖمٚمق هق ٟمٗمس همٚمقه سمام هق ال سمام هق يم٤مؿمػ قمـ  ًمٕمدم

ان قمدم اًمٕمداًم٦م ُمقضم٥م ًمس٘مقط يمؾ ُمراشم٥م احلجٞم٦م  قمدم وصم٤مىمتف وًمٞمس ذًمؽ ُمـ سم٤مب

ًمق يم٤من  ًمٚمخؼم وم٤من اًمِمٞمخ يبٜمل قمغم طمجٞم٦م ظمؼم اًمث٘م٤مت وم٤مؾمدي اًمٕم٘مٞمد يم٤مًمقاىمٗم٦م يم٤مًمٗمٓمحٞم٦م

ًمقطمده وان مل يٙمـ طمج٦م ذم ُم٘م٤مم اعمٕم٤مرض٦م سمؾ ُمـ سم٤مب ان قمدم اًمٕمداًم٦م ىمد شمس٘مط سمٕمض 

وم٤مؾمدي اًمٕم٘مٞمدة وىمد شمقضم٥م ؾم٘مقط اخلؼم سمجٛمٞمع ُمراشم٥م  ُمراشم٥م احلجٞم٦م يمخؼم اًمث٘م٤مت 

ذم يمالم اًمِمٞمخ  طمجٞمتف يمبٕمض اٟمح٤مء اًمٗمسؼ وقمدم اًمٕمداًم٦م يم٤مًمٖمٚمق . ان هذا اطمتامل وارد

( ) ًمِمٞمخ ذم طمجٞم٦م اًمرواي٤مت سملم احل٤مًمتلم هق ُمـ ضمٝم٦م اًمتٗمّمٞمؾ ومال يٕمٚمؿ ان شمٗمّمٞمؾ ا

اًمتٗمّمٞمؾ سملم اًمقصم٤مىم٦م طم٤مل االؾمت٘م٤مُم٦م  أيان يم٤من هذا اًمتٗمّمٞمؾ ) ذم وصم٤مىمتف سملم احل٤مًمتلم

ان اًمٙمالم  إاليمثػمة  ووم٘مداهن٤م طم٤مل االٟمحراف ممٙمٜم٤ًم وهمػم ُمستٖمرب سمؾ واىمع ذم طم٤مالت

ُم٤م ي٘مرب ُمـ هذا  إمم( )ي وىمد ذه٥م اعمح٘مؼ اًمتسؽم ( )ذم اٟمف ُم٘مّمقد ًمٚمِمٞمخ 

 اًمتٗمّمٞمؾ طمٞم٨م ىم٤مل :
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)اًمتح٘مٞمؼ ان اًمرضمؾ طمٞم٨م يم٤من ًمف طم٤مل اؾمت٘م٤مُم٦م وطم٤مل ختٚمٞمط يٕمٛمؾ سمام رواه ذم 

رواه ذم طم٤مل ختٚمٞمٓمف وم٤من يم٤من ُمـ اعمِمٞمخ٦م  اؾمت٘م٤مُمتف يمام ٟم٘مٚمف اًمٕمدة قمـ اًمٓم٤مئٗم٦م واُم٤م ُم٤م

 واًمٜمقادر ايْم٤ًم قمٛمؾ سمف يمام ىم٤مل اسمـ اًمٖمْم٤مئري واال ومال ...( .

: ال يبٕمد ان يٙمقن ذم شمٗمّمٞمؾ اًمِمٞمخ سملم ُم٤م رواه اًمٕمؼمشم٤مئل ()اًمسٞمد اخلقئل  وىم٤مل

وم٤مٟمف ان مل يٙمـ صم٘م٦م مل جيز اًمٕمٛمؾ سمرواي٤مشمف  طم٤مل االؾمت٘م٤مُم٦م وُم٤م رواه سمٕمده٤م ؿمٝم٤مدة سمقصم٤مىمتف

 طم٤مل االؾمت٘م٤مُم٦م ايْم٤ًم . وًمٙمـ ىمد قمروم٧م اٟمف ال دًمٞمؾ قمٚمٞمف سمؾ هلذا اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمض اًمِمقاهد

طمٞم٨م ( )لم قمغم اًمِمٞمخ )ىمده( يمام ذم سمٕمض اؾم٤مٟمٞمد اًمّمدوق ذم يمٚمامت سمٕمض اعمت٘مدُم

 سمـ هالل ذم طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف( . أمحدسمـ يزيد قمـ  قمـ يٕم٘مقب سم٢مؾمٜم٤مدهاورد رواشمف 

: و يم٠من وضمف اًمدالًم٦م اٟمف ًمق يم٤مٟم٧م رواي٤مشمف سمٕمد االٟمحراف وىمبٚمف طمج٦م ذم يمال  أىمقل 

ؾمٛمٕم٧م ُمٜمف ذم وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف  اًمرواي٦م هل ىمد اًمتٜمبٞمف قمغم ان هذه إمماًمقىمتلم ومال يقضمد داع 

 . وًمٙمـ ىمد يِمٙمؽ ذم هذه اًمدالًم٦م ُمـ ضمٝم٦م اٟمف ًمٕمؾ اًمتٜمبٞمف قمغم ذًمؽ ُمـ ضمٝم٦م ان طمجٞم٦م

ان ي٘م٤مل اٟمف ظمالف اًمٔم٤مهر واهلل  إالرواي٤مشمف ذم وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف اىمقى ُمـ طمجٞمتٝم٤م سمٕمده 

 شمٕم٤ممم هق اًمٕم٤ممل .

 الً قمٚمٞمف .وقمغم يمؾ وم٤مذا يم٤من ذم ذًمؽ ؿمٝم٤مدة ومٙم٤من يٜمبٖمل رده واال قم٤مد اؿمٙم٤م

( )ومٝمل همػم صحٞمح٦م اذ هق ( )اًمسٞمد اخلقئل  إممهذا واُم٤م ٟمسب٦م هذا اًمتٗمّمٞمؾ 

 إؿمٙم٤ملسمٕمب٤مرة اًمِمٞمخ قمغم ذًمؽ وان يم٤من ومٞمف  ىمد اظمت٤مر ذم ُمٕمجٛمف وصم٤مىمتف ُمٓمٚم٘م٤ًم واؾمتِمٝمد

 قمغم وصم٤مىمتف وىم٧م االؾمت٘م٤مُم٦م . إالُمـ ضمٝم٦م اهن٤م ال شمدل 

ف ال دًمٞمؾ قمٚمٞمف سمٕمد اطمتامل قمب٤مرة االقمؽماض قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اعمزسمقر سم٤مٟم إمموسم٤مًمٜمسب٦م 

 .عم٤م شم٘مدم  ( )ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م 
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ًمٞمس هق اٟمف ( )صح٤مب هذا اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ قمب٤مرة اًمِمٞمخ ومٗمٞمف : ان اجل٤مٟم٥م اعمٝمؿ أل

اٟمحراومف اذ هذا ُمٓمٚم٥م ؾمٝمؾ يسٝمؾ اصمب٤مشمف  قمدم وصم٤مىمتف سمٕمد( )يستٗم٤مد ُمـ قمب٤مرة اًمِمٞمخ 

 : أُمرانومف واٟمام اجل٤مٟم٥م ُمٝمؿ هق سم٘مرائـ اًمتْمٕمٞمػ االظمرى اًمداًم٦م قمغم ضٕمٗم٦م سمٕمد اٟمحرا

اصمب٤مت وصم٤مىمتف ىمبؾ اٟمحراومف واًمث٤مين اصمب٤مت ان االٟمحراف اعمت٠مظمر اعمقضم٥م ًمٕمدم  :األول

اعمروي٦م ذم وىم٧م االؾمت٘م٤مُم٦م واهلل شمٕم٤ممم هق  اًمٕمٛمؾ سم٤مًمرواي٦م ال يٕمٜمل قمدم طمجٞم٦م اًمرواي٤مت

 اًمٕم٤ممل .

ؾمت٘م٤مُم٦م ُمـ ومتٚمخص : اٟمف يٛمٙمـ متٞمٞمز سمٕمض اًمرواي٤مت اًمتل روي٧م قمٜمف طم٤مل اال

اطمدث ُم٤م يقضم٥م  أوصدر ومٞمف اًمٚمٕمـ  ظمالل ىم٤مقمدة ان االضمالء يٛمتٜمٕمقن ُمـ اًمرواي٦م قمٛمـ

اٟمف ال اصمر هلذا  إالشمٜمٗمر ظمقاص اًمِمٞمٕم٦م قمٜمف ظمّمقص٤ًم ُمع دقمٛمف سمبٕمض اًمِمقاهد اخل٤مص٦م 

اٟمف ال اـمٛمئٜم٤من  إالسمـ هالل و ان وصمؼ ىمبؾ اٟمحراومف  أمحدذم اعم٘م٤مم ُمـ ضمٝم٦م ان  اًمتٛمٞمٞمز

 سمقصم٤مىمتف .

سمٕمد اٟمحراومف وم٘مد ي٘م٤مل سم٤مٟمف يٛمٙمـ اصمب٤مت شمقرـمف سمٛمٕمّمٞم٦م اًمٙمذب قمغم اعمٕمّمقم  واُم٤م

)×( . 

 وم٤مًمٜمتٞمج٦م : ان هذا اًمتٗمّمٞمؾ همػم صحٞمح .

 )تػصقل ابن الغضائري(

ذم  إال: )وشمقىمػ اسمـ اًمٖمْم٤مئري ذم طمديثف  231ذم اخلالص٦م ص( )ىم٤مل اًمٕمالُم٦م 

قمٛمػم ُمـ ٟمقادره وىمد  أيباعمِمٞمخ٦م و حمٛمد سمـ  ُم٤م يرويف قمـ احلسـ سمـ حمبقب ُمـ يمت٤مب

 احلدي٨م واقمتٛمدوه ومٞمٝم٤م( . أصح٤مبؾمٛمع هذيـ اًمٙمت٤مسملم ضمؾ 

ومٞمام  إال: ))همض( ارى اًمتقىمػ ذم طمديثف  321ذم رضم٤مًمف ص( )وىم٤مل اسمـ داوود 

قمٛمػم ُمـ ٟمقادره وىمد ؾمٛمع  أيبوحمٛمد سمـ  رواه قمـ احلسـ سمـ حمبقب ُمـ يمت٤مب اعمِمٞمخ٦م
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 ه ومٞمٝمام( ومل يٕمتٛمد ذم ٟم٘مٚمف هذا قمغم ٟم٘مؾ اًمٕمالُم٦مواقمتٛمدو أصح٤مسمٜم٤مهذيـ اًمٙمت٤مسملم ُمٜمف ضمٚم٦م 

( ). يمام هق واضح 

ذم ُم٘م٤مم شمّمحٞمح رواي٦م اسمـ ؾمٜم٤من اًمتل هل قمٛمدة ُم٤م ( )وىم٤مل اًمِمٞمخ االقمٔمؿ 

ذم رومع احلدث االيمؼم ذم يمت٤مب  قمدم ضمقاز اًمتٓمٝمر سم٤معم٤مء اعمستٕمٛمؾ إلصمب٤متيتٛمسؽ سمف 

ًمرواي٦م قمـ اسمـ حمبقب واًمٔم٤مهر : )وُمٜمٝم٤م : ان اسمـ هالل روى هذه ا 255ص 1اًمٓمٝم٤مرة ج

قمٚمٞمف ذم يمت٤مب اسمـ حمبقب اعمسٛمك سم٤معمِمٞمخ٦م اًمذي هق اطمد االصقل اعمقصقوم٦م ذم  ىمراءشمف

اًمٓم٤مئٗم٦م قمٚمٞمٝم٤م . وطمٙمل قمـ اسمـ  اول اًمٗم٘مف )يمذا واعمٜم٤مؾم٥م اًمٗم٘مٞمف( سم٤مًمّمح٦م واقمتامد

ت مل يٕمتٛمدوا قمغم رواي٤م ح٤مباألصاًمٖمْم٤مئري اًمٓم٤مقمـ يمثػمًا ذم ُمـ ال يٓمٕمـ ذم همػمه ان 

قمٛمػم وطمٙمل قمـ اًمسٞمد  أيبُم٤م يرويف قمـ ُمِمٞمخ٦م اسمـ حمبقب وٟمقادر اسمـ  إال اسمـ هالل

 يرويف اسمـ هالل قمـ اًمٙمت٤مسملم سم٤مًمّمح٤مح( . اًمداُم٤مد احل٤مق ُم٤م

ًمؽ رسمام يستثٜمك ُمـ : )ومٙمذ 176ذم اًمرواؿمح ص( ): ىم٤مل اًمسٞمد اًمداُم٤مد  أىمقل 

ًمتٕمقيؾ ُم٤م يرويف قمـ صم٘م٦م اًمّمح٦م وطمريؿ ا اعمٖمٛمقز اخل٤مرضم٦م قمـ دائرة أورواي٦م اًمْمٕمٞمػ 

يقرده ذم  أويمت٤مسمف اعمٕمقل قمٚمٞمف  أوي٠مظمذه ُمـ اصٚمف اًمّمحٞمح  أوصمب٧م صحٞمح احلدي٨م ضمدًا 

ذم طمديثف  أويمت٤مب ًمف حمٙمقم قمٚمٞمف سم٤مًمّمح٦م وان يم٤من هق ذم ٟمٗمسف ُمٓمٕمقٟم٤ًم ذم ديٜمف واُم٤مٟمتف 

 وروايتف .

سمـ  محدأوهذا ايْم٤ًم ذم شمّم٤مٟمٞمػ اسمقاب اًمرضم٤مل همػم يسػم قمٜمد اعمتتبع ومٛمـ ذًمؽ 

واًمٜمج٤مر ( )اسمـ اًمٖمْم٤مئري  سمٕمد ان ذيمر ُم٤م ذيمره( )هالل اًمٕمؼمشم٤مئل )صمؿ ىم٤مل 

( ) واًمِمٞمخ اًمٓمقد( ) واًمذي يم٤من ُمـ مجٚم٦م يمالُمف )وىمد روى ايمثر اصقل

وقمٔمامئٝمؿ  األصح٤مب: )ىمٚم٧م : وُمـ هٜم٤مك ُم٤م ىمد اقمتٛمد ايمثر يمؼماء  ( )( ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م

ذم يمتبف وؿمٞمخٜم٤م اًمِمٝمٞمد ذم  س ذم اًمرسائر واعمح٘مؼيم٤مًمِمٞمخ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م واعمبسقط واسمـ ادري

قمبد اهلل  أيباًمذيمرى وضمدي اعمح٘مؼ ذم ذح اًم٘مقاقمد قمغم ُمدًمقل ُم٤م رواه احلٚمبل قمـ 
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: )وهق ())يمؾ ُم٤م ال جيقز اًمّمالة ومٞمف وطمده ...( وذيمر اًمرواي٦م صمؿ ىم٤مل  ( :×)

  سمـ هالل( . أمحداعمٕمتٛمد قمٚمٞمف قمٜمدي ُمع ان ذم اًمٓمريؼ 

: وهذا هق اعمٜمٔمقر ذم يمالم ؿمٞمخٜم٤م  81ذم شمٕمٚمٞم٘متف ص ( )ًمٙمؾ وىم٤مل اؾمت٤مذ ا

 أيبقمـ اسمـ  أمحدقمٜمد ذيمر رواي٦م  : )ىم٤مل اًمسٞمد اًمداُم٤مد ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمتٝمذي٥م()االقمٔمؿ 

قمٛمػم )وروايتف وقمـ حمبقب )يمذا( ُمٕمدودة ُمـ اًمّمح٤مح قمغم ُم٤م طمٙمؿ سمف ضمش وهمػمه 

 ك .ذم اًمرواؿمح واذن ومٓمريؼ هذا احلدي٨م صحٞمح( اٟمتٝم واوردٟم٤مه

اًمديـ رسمام يٙمقن  لذم اًمٗمقايد ومالطمظ وايْم٤ًم ُم٤م ذيمرٟم٤م قمـ يمام إًمٞمف أذٟم٤موومٞمف : ُم٤م 

رواه قمٜمٝمام ُم٘مبقل سمؾ ُم٤م روي قمـ اعمِمٞمخ٦م  فم٤مهرًا ذم ظمالف ذًمؽ ومت٠مُمؾ قمغم اٟمف ُم٤م ىم٤مل ُم٤م

ذم احلبؾ اعمتلم  ( )هذا االؿمٙم٤مل هب٤مء اعمٚم٦م واًمديـ  إممواًمٜمقادر( واول ُمـ شمٜمبف 

ًمذي ذيمره اسمـ اًمٖمْم٤مئري اٟمام هق اقمتامدهؿ قمٚمٞمف ومٞمام يرويف قمـ اسمـ : )ىمٚم٧م : ا 182ص

 وُمـ ايـ ًمٜم٤م ان هذا ُمـ ذاك( . قمٛمػم )رمحف اهلل( ُمـ يمت٤مب ٟمقادره أيب

 . 162ص 3ذم روض٦م اعمت٘ملم ج ( )وشمبٕمف قمغم ذًمؽ اًمت٘مل اعمجٚمز 

ٟمٕمؿ يٛمٙمـ احلدس سم٤من سمٕمض ُمروي٤مت اسمـ هالل قمـ اسمـ حمبقب هل ُمـ اعمِمٞمخ٦م 

: )وهق يمت٤مب يذيمر ومٞمف اؾمامء اعمّمٜمٗملم 137اعمِمٞمخ٦م قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم ايمٚمٞمؾ اعمٜمٝم٩م صوم٤من 

اًمٙمت٥م وطم٘مٞمؼ ان يٕمد يمت٤مب اًمٜمج٤مر يمت٤مب اعمِمٞمخ٦م  إممويذيمر اىمقاهلؿ ويمتبٝمؿ واًمٓمرق 

ئمٝمر ُمـ يمالُمف ُمرارًا ُمٜمٝم٤م ذم شمرمج٦م حمٛمد سمـ قمبد اعمٚمؽ سمـ حمٛمد سمـ اًمبٜم٤من : وىمد  يمام

 اًمٓم٤مئٗم٦م ضمع( . هذه إممتٛمل ضٛمٜم٤م ان ٟمذيمر يمؾ ُمّمٜمػ يٜم

وسم٤مًمت٤مزم ومام ٟم٘مٚمف قمٜمف مم٤م يرشمبط سم٤مًمرضم٤مل يٛمٙمـ ان حيدس سم٤مٟمف ُمٜمف ُمـ ىمبٞمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم 

 . 17ح 162ص 2ُمٕمجؿ اًمرضم٤مل ج

: )وذم اعمٕمراج وضمف ىمبقل همض ذًمؽ اؾمتٗم٤مض٦م هذيـ اًمٙمت٤مسملم ( )صمؿ ىم٤مل اًمقطمٞمد 

ِمٞمٕم٦م اؿمٝمر ُمـ يمت٤مب اعمزين ذم اصقل اًم )يمذا( طمتك ىم٤مل اًمٓمؼمد يمت٤مب اعمِمٞمخ٦م أصح٤مسمٜم٤م
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قمٜمد اعمخ٤مًمٗملم وقمد اًمٜمقادر اًمّمدوق ذم ديب٤مضم٦م اًمٗم٘مٞمف ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل قمٚمٞمٝم٤م اعمٕمقل 

وضمٝمف ُم٤م ذيمر سم٘مقًمف وىمد ؾمٛمع اه )صمؿ ىم٤مل : واُم٤م شمقىمٗمف ذم اًمب٤مىمل  :اعمرضمع( ىمٚم٧م واًمٞمٝم٤م

ازم  أصح٤مسمٜم٤م( : )ان اطم٥م ×) ومٚمٕمؾ وضمٝمف ُم٤م ذيمره ذم يم٤مذم سم٤مب اًمٙمتامن قمـ اًمب٤مىمر

ؾمٛمع احلدي٨م  إذااورقمٝمؿ واوم٘مٝمٝمؿ واومٝمٛمٝمؿ حلديثٜم٤م واؾمقئٝمؿ قمٜمدي واُم٘متٝمؿ اًمذي 

ويروي قمٜم٤م ومٚمؿ يٕم٘مٚمف اؿمٛم٠مز وضمحد ويمٗمر ُمـ دان سمف وهق ال يدري ًمٕمؾ  ٟمس٥م اًمٞمٜم٤م

واليتٜم٤م( ورواه ُمـ اًمرساير  احلدي٨م ُمـ قمٜمدٟم٤م ظمرج واًمٞمٜم٤م اؾمٜمد ومٞمٙمقن سمذًمؽ ظم٤مرضم٤ًم قمـ

( : )ال يمذسمقا طمدصمٜم٤م ×اًمراوٟمدي قمـ اًمّم٤مدق )احلسـ سمـ حمبقب وروى  أصؾاظمذًا ُمـ 

اشمك سمف ُمرضمق وال ىمدري وال ظم٤مرضمل ومٜمسبف اًمٞمٜم٤م وم٤مٟمٙمؿ ال شمدرون ًمٕمٚمف رء ُمـ  )يمذا(

 احلؼ ومتٙمذسمقا اهلل( .

 ورواه اًمّمدوق ُمسٜمدًا ذم قمٚمؾ اًمنمايع .

 واًمتقىمػ قمغم اًمقضمف اعمذيمقر ال يٜم٤مذم شمرك اًمٕمٛمؾ( اٟمتٝمك . 

 ؿ سمـ ص٤مًمح ُم٤م ئمٝمر ُمٜمف احل٤مل( .وومٞمف سمٕمد وىمد ُمر ذم اسمراهٞم)

واالؾمتبٕم٤مد ذم حمٚمف وم٤من فم٤مهره ان اًمتقىمػ اُم٤م ُمـ ضمٝم٦م قمدم وضمقد اُم٤مرة شمقصمٞمؼ 

اًمتقصمٞمؼ واًمذُمقم واالٟمحراوم٧م اًمتل وىمع  ُمـ ضمٝم٦م شمٕم٤مرض اُم٤مرة أوواُم٤مرة شمْمٕمٞمػ قمٜمده 

 هب٤م وهذا هق االىمرب .

رأى ان طم٤مل اًمٙمت٥م ًمٚمٕمب٤مرة هق ان اسمـ اًمٖمْم٤مئري  األولوقمغم اي٦م طم٤مل : وم٤مًمتٗمسػم 

وسمٕمْمٝم٤م ًمٞمس  األصح٤مبرواه٤م قمٜمف ايمثر  سمـ هالل خمتٚمػ ومبٕمْمٝم٤م أمحداعمروي٦م قمـ 

 ىمد اقمتٛمدوا قمٚمٞمف ذم هذيـ اًمٙمت٤مسملم وم٤مقمتٛمد قمٚمٞمٝمام شمبٕم٤مً  األصح٤مبان  ورأىيمذًمؽ ، 

 القمتامدهؿ .

وًمٙمـ اًمس١مال هق اٟمف عم٤مذا ص٤مرت طمج٦م قمٜمده ؟ واجلقاب : ان هذا اًمتٗمسػم ي٘مقل ان 

اعمِمٝمقرة طمج٦م والسمد ان جيٕمؾ هذا ؾمبب٤ًم  جٞم٦م هق اؿمتٝم٤مر شمٚمؽ اًمٙمت٥م واًمٙمت٥موضمف احل
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 قمغم ُم٤م شمٕمٓمٞمف اًمٕمب٤مرة األصح٤مباذ ؾمب٥م اقمتامده هق هق ٟمٗمس اقمتامد  األصح٤مبالقمتامد 

ن ا إممواىمٕم٤ًم  األصح٤مب)وان يم٤من يّمٚمح ؾمبب٤ًم القمتامده ُمب٤مذة سمدون شمقؾمط اقمتامد 

 . اًمٙمالم ذم ُم٤م شمدل قمٚمٞمف اًمٕمب٤مرة

ان يٙمقن ُمٕمٜمك  إالٕمػ هذا : ان هذا ال يسب٥م االقمتامد قمٚمٞمف سمٛمٕمٜمك وصم٤مىمتف ويْم

ذم اًمرواي٦م قمٚمٞمف ال قمغم همػمه وًمٙمٜمف  االقمتامد ال يزيد قمـ اٟمف هق اعمروي قمٜمف وم٤مقمتٛمدوا

 : )واًمٔم٤مهر ان اقمتامدهؿ قمغم ُم٤م يروى 60ص 1ظمالف اًمٔم٤مهر هذا وذم روض٦م اعمت٘ملم ج

ًمٙمقن رواي٦م اًمٙمت٤مسملم ىمبؾ  أوام هلام ويمذًمؽ يم٤من دأهبؿ قمـ اًمٙمت٤مسملم عمقاوم٘م٦م ُم٤م يرويف قمٜمٝم

 اُمث٤مًمف( . اًمٖمٚمق وهذا وضمف آظمر هلؿ ذم اًمٜم٘مؾ قمـ

 ألٟمفوُم٤م سمٕمده٤م : )واُم٤م  58ص 0قمغم ُم٤م ٟم٘مؾ قمٜمف ذم ظم٤ممت٦م اعمستدرك ج ( )وىم٤مل 

 اسمـ اًمٖمْم٤مئري ( . يم٤من ُمـ ُمِم٤ميخ االضم٤مزة يمام ئمٝمر ُمـ يمالم

الم اسمـ اًمٖمْم٤مئري واٟمام االمهٞم٦م عمدريمف ٟمٕمؿ ًمف وقمغم هذا ومال شمٕمقد امهٞم٦م يمبػمة ًمٙم

امهٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م اظمب٤مره سم٤مؿمتٝم٤مر اًمٙمت٥م وًمٙمـ يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م اؿمتٝم٤مره٤م وًمق مل يذيمر ذًمؽ 

:  193ذم يمت٤مب اخلٛمس ص ( )هذه اًمٙمت٥م وُمـ هٜم٤م ىم٤مل اًمِمٞمخ االقمٔمؿ  ألمهٞم٦م

ف وهق اقمٚمؿ ُمٜم٤م سمـ هالل ال ي٘مدح سمٕمد ايراد اسمـ حمبقب اي٤مه ذم يمت٤مسم أمحد)واؿمتامهل٤م قمغم 

 سمح٤مل اسمـ هالل( .

ان  أووًمٕمؾ ُم٘مّمقده اٟمف رواه٤م قمٜمف طم٤مل االؾمت٘م٤مُم٦م ال اٟمف صم٘م٦م سم٘مريٜم٦م روايتف قمٜمف 

قمٛمػم ذم ذًمؽ اًمزُم٤من ُم٤م يم٤من  أيباًمرواي٦م صحٞمح٦م سم٘مريٜم٦م روايتف هل٤م )ُمع ان رواي٤مت اسمـ 

ّم٤مل ُمـ ضمٝم٦م اشم أمحداًمقاؾمٓم٦م اًمقاطمدة الؿمتامل اًمٙمت٥م قمٚمٞمٝم٤م ومذيمر  شمٚمؽ إممحيت٤مج 

 اًمسٜمد( .

ان اؿمتٝم٤مر اًمٙمت٥م ال يالزم اؿمتٝم٤مر اًمٜمسخ٦م ٟمٕمؿ ىمد يالزم شمٙم٤مصمر اًمٜمسخ  :ويرد قمٚمٞمف

ُمتٕمدديـ ال يٛمٙمٜمف سمٜمٗمسف ُمـ ان يٛمٜمع  ًمٚمٙمت٤مب اًمقاطمد وًمٙمـ شمٙم٤مصمر اًمٜمسخ ُمـ رواة
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اًمقاضع ُمـ اًمقضع ٟمٕمؿ ىمد ي٘مٚمؾ داقمٞمف قمغم اًمقضع وًمٙمـ ال يتقًمد اـمٛمئٜم٤من سمٕمدُمف ٟمٕمؿ 

ٟمسخ٦م يتقًمد ًمف سمحس٤مب االطمتامل اـمٛمئٜم٤من ودقمقى ان يمثرة اًمٜمسخ  اـمٚمع قمغم ايمثر ُمـ ُمـ

ومٞمام ًمق يم٤من هٜم٤مك -اًمٜمسخ٦م اعمٖم٤ميرة ًمٚمٓم٤مسمع اًمٕم٤مم  اؿمتٝم٤مر أوشمستٚمزم اؿمتٝم٤مر االظمتالف 

سمٕمض اعمقاضع  يمام وىمٕم٧م االؿم٤مرة ًمف ذم- إًمٞمفواؿمتٝم٤مر ذًمؽ يقضم٥م االؿم٤مرة  -ـم٤مسمع قم٤مم

ىمد  -ٟمسخ اسم٤من سمـ قمثامن أوقضمد ٟمسخ خمتٚمٗم٦م ىمٚمٜم٤م سم٤من اعم٘مّمقد ي إذايمٜمسخ اًمٕمالء سمـ رزيـ 

اًمتٗم٤موت اًمِم٤مؾمع ال همػم اًمِم٤مؾمع . ودقمقى اٟمف قمغم هذا اًمتٗمسػم وم٘مد  شمٙمقن وضمٝم٦م ذم

قمدم اؿمتٝم٤مر اًمٜمسخ٦م  إؿمٙم٤مل ؿمٝمد اسمـ اًمٖمْم٤مئري سمٙمٗم٤مي٦م ؿمٝمرة اًمٙمت٤مب وهذا يٕمٜمل ان

ف ىمد ؿمٝمد قمغم همػم وارد سمٜمٔمره )ىمده( وم٤مؾمدة سم٤مٟمف ال يتٕملم هذا اًمتٗمسػم سمؾ طمتك ًمق ومرض اٟم

٤م طمؼ االؿمٙم٤مل قمغم ُم٤م اوم٤مده ومٚمٜم -وهق مل يِمٝمد ًمقضمقد اطمتامل آظمر ذم اًمٕمب٤مرة-ذًمؽ

(). 

 وذم ؾمبٞمؾ شمقضٞمح اعم٘م٤مم ايمثر ٟم٘مقل :

رواه قمٛمـ صدر ًمٕمٜمف ويم٤مٟم٧م ًمف ومؽمة اؾمت٘م٤مُمتف وومؽمة اٟمحراف ايمثر  إذاان اًمٙمت٤مب 

؟ ىمد ي٘م٤مل ذًمؽ ُمـ قمغم اٟمف يمت٤مب ُمٕمتؼم  قمدد يمبػم ُمٜمٝمؿ ومٝمؾ هذا يدًمؾ أو األصح٤مب

ضمٝم٦م اٟمف ال خيٚمق واىمع احل٤مل ُمـ اطمد اطمتامالت صمالصم٦م وم٠مُم٤م ان يٙمقٟمقا مجٞمٕم٤ًم ىمد ؾمٛمٕمقه قمٜمف 

ٕمْمٝمؿ ىمد يٙمقن سم أويٙمقٟمقا مجٞمٕم٤ًم ىمد ؾمٛمٕمقه قمٜمف ذم طم٤مل اٟمحراومف  أوذم طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف 

 واًمبٕمض اآلظمر ىمد ؾمٛمٕمف قمٜمف ذم طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف .ؾمٛمٕمف قمٜمف ذم طم٤مل اٟمحراومف 

٧م اعمٓمٚمقب واًمث٤مًم٨م يثب٧م اعمٓمٚمقب ايْم٤ًم اذ يٙمٗمل صح٦م سمٕمض اًمٓمرق واالول يثب

ًمٚمٙمت٤مب .وقمغم اًمث٤مين ومٜم٘مقل : ان ومرض اضمتامقمٝمؿ قمغم اًمرواي٦م قمٜمف ُمع قمٚمٛمٝمؿ سمّمدور 

ومرض  -يم٤من طمْمقرهؿ ذم وىم٧م واطمد  إذااًمٚمٕمـ وطمّمقل االٟمحراف ُمٜمف ظمّمقص٤ًم 

 م قمٚمٛمٝمؿ مجٞمٕم٤مً اضمتامقمٝمؿ قمغم ذًمؽ وىم٧م اٟمحراومف رء ُم٘مٓمقع اًمٗمس٤مد واذا ومرض قمد
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سمذًمؽ ومٝمذا ُمستبٕمد ايْم٤ًم واذا ومرض قمٚمؿ سمٕمْمٝمؿ دون اًمبٕمض ومٝمذا اوالً يقضم٥م ان خيؼم 

 يقضم٥م اُمتٜم٤مع ان يسٛمع ُمٜمف ُمـ يٕمٚمؿ يمام شم٘مدم . ُمـ يٕمٚمؿ سمذًمؽ ُمـ ال يٕمٚمؿ وصم٤مٟمٞم٤ًم اٟمف

واجلقاب : اٟمف يٛمٙمـ اظمتٞم٤مر اًمث٤مًم٨م وٟم٘مقل هق ال يٗمٞمد اعمٓمٚمقب ألٟم٤م ال ٟمٕمٚمؿ اًمٜمسخ٦م 

 .اطمتامل اظمتالف اًمٜمسخ ٧م ُمٜمف طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف سمٕمد ومرض اًمتل ؾمٛمٕم

قمب٤مرة اسمـ اًمٖمْم٤مئري ومٜم٘مقل : هل شمدل قمغم اًمتٗمّمٞمؾ سملم ُم٤م يرويف  إمموسمٕمد هذا ٟمٕمقد 

وشمتْمٛمـ دقمقى ان ُم٤م يرويف ُمـ يمت٤مب اعمِمٞمخ٦م  طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف وُم٤م يرويف طم٤مل اٟمحراومف

  ٧م اؾمت٘م٤مُمتف .قمٛمػم ىمد ؾمٛمع ُمٜمف وىم أيبالسمـ حمبقب وُمـ يمت٤مب اًمٜمقادر السمـ 

قمغم رواي٦م  األصح٤مبواٟمام ومرسٟم٤مه٤م هبذا اًمِمٙمؾ الن اسمـ اًمٖمْم٤مئري ىمد ؿمٝمد سم٤مقمتامد 

ومرض  إالظمّمقصٞم٦م ًمروايتف وحتديثف هبذيـ اًمٙمت٤مسملم  هذيـ اًمٙمت٤مسملم وُمـ اًمقاضح اٟمف ال

 اٟمف ىمد روامه٤م طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف ومٞمٙمقن اعمٜم٤مط هق اًمرواي٦م وىم٧م االؾمت٘م٤مُم٦م .

شمٓم٤مسمؼ روايتف هلذيـ  األصح٤مبّمقصٞم٦م هل اطمراز : مل ال شمٙمقن اخل إن ىمٚم٧م

 اًمٙمت٤مسملم ُمع رواي٦م اًمث٘م٤مت .

قمدم طمجٞمتف ذم رواي٦م هذيـ اًمٙمت٤مسملم واٟمام احلجٞم٦م  إممىمٚم٧م : ان هذا يرضمع سم٤مًمٜمتٞمج٦م 

 ًمرواي٦م همػمه .

 : ومٚمٜمجٕمؾ اخلّمقصٞم٦م هل ؿمٝمرة هذيـ اًمٙمت٤مسملم . إن ىمٚم٧م

قمٛمػم دون  أيبقب واسمـ ىمٚم٧م : ان دقمقى ؿمٝمرة ظمّمقص هذيـ اًمٙمت٤مسملم السمـ حمب

االقمتامد قمٚمٞمف ومٞمٝمام وم٤مهنؿ مل يٕمتٛمدوا قمٚمٞمف وقمغم  سم٘مٞم٦م يمتبٝمام حتٙمؿ ُمع ان هذا ال يستٚمزم

اًمقصمقق اؾمتٜمد  صح اًمتٕمبػم اذ إذاوصم٤مىمتف ومال دور ًمف ذم طمجٞم٦م اًمٙمت٤مسملم ٟمٕمؿ هق ضمزء قمٚم٦م 

شمٙم٤مصمر اًمٜمسخ وؿمٝمرة اًمٙمت٤مب اعمروي ُمٜمف وُمـ همػمه اذ ال يّمح ومرض اٟمحّم٤مر  إمم

 طمّمقل اًمقصمقق هبام . اًمٙمت٤مسملم سم٤ممحد واال عم٤م اُمٙمـ
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: ان اًمتٗمّمٞمؾ سمٚمح٤مظ االؾمت٘م٤مُم٦م واالٟمحراف اٟمام يت٠مشمك سمٚمح٤مظ اًمراوي ال  إن ىمٚم٧م

طمٞمٜمئذ هلذيـ اًمٙمت٤مسملم سمؾ اعمٜم٤مط قمغم يمؾ ُم٤م  قمدم اخلّمقصٞم٦م إمماعمروي قمٜمف هذا ُمْم٤موم٤ًم 

 روي طم٤مل االؾمت٘م٤مُم٦م .

اطمرزا سم٠من روايتٝمام طم٤مل االؾمت٘م٤مُم٦م ُمـ دون ىمٚم٧م : ان اخلّمقصٞم٦م هلام هل اهنام ىمد 

 سم٘مٞم٦م اًمٙمت٥م .

 ُمـ ـمريؼ قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ؟ إالوىمد شم٘مقل : يمٞمػ يٛمٙمـ اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ 

ًمٙمت٤مب ال  األصح٤مبىمٚم٧م : ان ـمريؼ االطمراز هق اًمبٞم٤من اًمس٤مسمؼ ُمـ ان رواي٦م  ايمثر 

ضمٚمقؾمٝمؿ ذم وىم٧م واطمد قمٜمده وهق سمتٚمؽ  يٛمٙمـ ان شمٙمقن ذم وىم٧م اٟمحراومف سم٠من يٗمرض

 شمب٦م ُمـ اًمذٟم٥م سمؾ وطمتك ضمٚمقؾمٝمؿ ذم اوىم٤مت ُمتٗمرىم٦م ُمـ وىم٧م اٟمحراومف سمؾ السمد واناعمر

 األصح٤مبيٙمقن سمٕمْمٝمؿ ىمد رواه وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف وسمْمٛمٞمٛم٦م ان شمٕمدد اًمٜمسخ سمٕمدد ايمثر 

 يستٚمزم شمٓم٤مسم٘مٝم٤م يثب٧م اعمٓمٚمقب .

االٟمحراف اُم٤م ًمٕمدم يمقٟمف  يم٤من اًمراوي واطمدًا ومٞمحتٛمؾ ذم طم٘مف اًمرواي٦م طم٤مل إذاسمٞمٜمام 

ًمٕمدم  أواٟمف ال يب٤مزم سم٤مًمرواي٦م قمـ اًمْمٕمٗم٤مء وان يم٤مٟم٧م ًمف ضمالًم٦م  أوقم٤مًمٞم٦م ُمـ اجلالًم٦م  سمٛمرشمب٦م

رواي٦م  إممهمػم ذًمؽ ُمـ االؾمب٤مب اًمتل شم١مدي  إممسمت٤مريخ اٟمحراومف  أواٟمحراومف  قمٚمٛمف سم٠مصؾ

قمٚمٞمف اُم٤م  األصح٤مبوطمٙمٛمف سم٤مقمتامد  يمت٤مسم٤ًم قمٛمـ يم٤من ُمست٘مٞماًم صمؿ اٟمحرف أواًمقاطمد رواي٦م 

واي٦م قمٜمف شمستٚمزم وصم٤مىمتف وهذا ُمستبٕمد سمؾ ًمٕمٚمف ممتٜمع ُمـ اسمـ ُمـ ضمٝم٦م ان ٟمٗمس اًمر

 اًمٖمْم٤مئري 

ان ي٘م٤مل ان رواي٦م  إالواًمذي هق ُمـ ادق قمٚمامء اًمرضم٤مل اذ اًمرواي٦م ال شمستٚمزم اًمقصم٤مىم٦م 

ُمـ ضمٝم٦م اٟمف عم٤م يم٤من صم٘م٦م طم٤مل  أوُم٤م ال خيٗمك  قمٜمف ذًمؽ شمستٚمزُمٝم٤م وومٞمف األصح٤مبايمثر 

 شمدل قمغم اًمرواي٦م طم٤مل االؾمت٘م٤مُم٦م ومٚمذا قمؼم احلدي٨م أصح٤مباالؾمت٘م٤مُم٦م وان رواي٦م ضمؾ 

 واقمتٛمدوه ومٞمٝم٤م .
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ًمٜمسخ هل اًمتل روي٧م وىم٧م ا أيوىمد شم٘مدم اجلقاب قمـ هذا واٟم٤م ال ٟمدري 

 .االؾمت٘م٤مُم٦م

 أصح٤مبٟمف ئمٝمر ُمـ اسمـ اًمٖمْم٤مئري ان شمٕمدد اًمٜمسخ سمٕمدد ضمؾ إان ي٘م٤مل :  إال

اًمٜمسخ ُمٕمٚمقم  ومٛمدرك طمٙمٛمف سمتٓم٤مسمؼ احلدي٨م اًمرواة يم٤مؿمػ قمـ شمٓم٤مسم٘مٝم٤م وًمٙمـ قمغم هذا

 وم٤مًمٕمؼمة سم٤معمدرك ال سمحٙمٛمف .

اجل٤مرود اًمذي يم٤مٟم٧م ًمف ومؽمشم٤من ومؽمة  أيبوالسمـ اًمٖمْم٤مئري ٟمٔمػم هذا اًمتٗمّمٞمؾ ذم 

يمام -اًمتٗمّمٞمؾ سملم اًمرواي٤مت ذم اًمٗمؽمشملم  اؾمت٘م٤مُم٦م وومؽمة اٟمحراف وم٤من يم٤من ي٘مّمد ُمٜمف

ومؽمة  ُمروي٤مت وم٘مد اؿمٙمٚمٜم٤م هٜم٤مك سم٤من ُم٤م ذيمره ُمـ اعمٕمٞم٤مر ًمٚمتٛمٞمٞمز سملم -ومرست قمب٤مرشمف سمذًمؽ

قل االؾمت٘م٤مُم٦م قمـ ُمروي٤مت ومؽمة االٟمحراف همػم صحٞمح اذ اصمبتٜم٤م ان سمٕمض ُم٤م طمٙمؿ سم٘مب

ومؽمة االٟمحراف سمبٞم٤من ال ٟمٔمـ اطمد اهلٛمف ىمبٚمٜم٤م وهذا ُمـ ًمف هق ُمـ ُمروي٤مشمف ذم  األصح٤مب

شمٗمسػم اًمٕمب٤مرة  سمٜم٤مءًا قمغم-ُم٤م ىمد يٛمٜمع ُمـ طمّمقل االـمٛمئٜم٤من ذم اعم٘م٤مم سمٕمد صمبقت اخلٓم٠م 

 اجل٤مرود . أيبذم شمٗمّمٞمٚمف ذم  -٘مدمسم٤مًمِمٙمؾ اعمت

( )ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة شم٘مرير اًمٗم٤مضؾ اًمٚمٜمٙمراين  ( )هذا وىم٤مل اًمسٞمد اخلٛمٞمٜمل 

اٟم٤م مل ٟمٗمٝمؿ  إممُمْم٤موم٤ًم  -( )االقمٔمؿ  قمغم اًمِمٞمخ أي-: )...وًمٙمـ يرد قمٚمٞمف  325ص

 اؾمتٔمٝم٤مر يمقهن٤م ُم٠مظمقذة ُمـ يمت٤مب اعمِمٞمخ٦م ألسمـ حمبقب اذ حيتٛمؾ أي-وضمف االؾمتٔمٝم٤مر 

قمدم طمجٞم٦م ىمقل اسمـ اًمٖمْم٤مئري ويمقٟمف ـم٤مقمٜم٤ًم ومٞمام ـمٕمـ ومٞمف همػمه ال يقضم٥م  -٤م ُمـ همػمهاهن

 طمجٞم٦م ىمقًمف يمام هق همػم ظمٗمل( .

ان  أووشمقضٞمحف : ان يمالم اسمـ اًمٖمْم٤مئري اُم٤م ان يٙمقن ُمدريمف هق اؿمتٝم٤مر اًمٙمت٥م 

وىم٧م االؾمت٘م٤مُم٦م ُمـ ظمالل رواي٦م ايمثر  ُمدريمف هق اطمراز يمقن اًمٙمت٤مسملم ىمد روي٤م ذم

 ان اعمدرك همػم ُمٕمٚمقم ومٕمغم االوًملم أواطمراز ذًمؽ سمٓمريؼ آظمر ال ٟمٕمٚمٛمف  وأ األصح٤مب

ان ي٘م٤مل ان ُمدرك طمجٞمتف هق  إالوم٤محلجٞم٦م عمدريمف وقمغم االظمػميـ ومال طمجٞم٦م ألظمب٤مره 
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ذم شمقصمٞم٘م٤مت سم٘مٞم٦م اًمرضم٤مًمٞملم وًمٙمـ هذا ال يتؿ قمٜمد  ٟمٗمس ُمدرك طمجٞمتف ًمق وصمؼ وهق اعمدرك

 ٤من يمام هق اًمّمحٞمح .ُمـ يرى اعمدرك ًمتقصمٞم٘م٤مهتؿ هق االـمٛمئٜم

ذم اعمّمدر اًمس٤مسمؼ : )واجلقاب قمـ ذًمؽ اٟم٤م ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م ان  ( )وىم٤مل اًمسٞمد اخلقئل 

قمـ يمت٤مب  أمحداالٟمجب٤مر وان ُم٤م رواه قمغم رواي٦م ضٕمٞمٗم٦م يقضم٥م  األصح٤مبد اقمتام

ًمٜم٤م  اذ ال قمٚمؿ االقمْم٤ملصٖمرى ذًمؽ ذم اعم٘م٤مم ذم هن٤مي٦م  وم٢مصمب٤متاعمِمٞمخ٦م ُمٕمتٛمد قمٚمٞمف قمٜمدهؿ 

قمـ يمت٤مب اعمِمٞمخ٦م وًمٕمٚمف رواه٤م قمٜمف سمٜمٗمسف ال ُمـ  سم٤مًم٘مراءةهذه اًمرواي٦م  روى أمحدان 

اقمتب٤مره٤م قمغم وصم٤مىم٦م اًمرواة وىمد ومرضٜم٤م قمدُمٝم٤م  شمقىمػ إذنيمت٤مب اعمسٛمك سم٤معمِمٞمخ٦م 

مم٤م  ( ) يمام ذم يمالم ؿمٞمخٜم٤م االٟمّم٤مري سم٤مًم٘مراءةواؾمتٔمٝم٤مر اٟمف رواه٤م قمـ يمت٤مب اعمِمٞمخ٦م 

 مل ئمٝمر وضمٝمف( .

وم٤مٟمام هق اًمٗم٘مٝم٤مء اًمذيـ ذم قمٍم  األصح٤مبج٤مسمر ُمـ قمٛمؾ وىمد ي٘م٤مل : ان ُم٤م ًمٞمس سم

 )×( اإلُم٤ممواًمث٤مين ُمـ اشمب٤مع  األولاًمرىمؿ  اًمٖمٞمب٦م واُم٤م وم٘مٝم٤مء قمٍم احلْمقر اًمذيـ يٛمثٚمقن

 اؾمتبٕم٤مد ان يراد ُمـ اقمتامد هذيـ اًمٙمت٤مسملم اًمٕمٛمؾ إمموم٤محل٤مل ومٞمٝمؿ ىمد خيتٚمػ هذا ُمْم٤موم٤ًم 

ذًمؽ سمؾ ان قمب٤مرشمف ال شمدل قمغم ذًمؽ  سمٛمْم٤مُمٞمٜمٝمام اذ يمٞمػ شمٜمسك السمـ اًمٖمْم٤مئري ُمٕمروم٦م

وم٤معم٘مّمقد اهنؿ وصم٘مقا سمروايتف  األصح٤مبقمٚمٞمٝمام  ومٝمق ىم٤مل اقمتٛمدوه ومٞمٝمام ومل ي٘مؾ اقمتٛمد

ومؽمة  سم٤مومؽماض ان روايتٝمام يم٤مٟم٧م ذم إالهلذيـ اًمٙمت٤مسملم واًمتخّمٞمص همػم ُمٕم٘مقل 

ٞم٤من ىمد رواه سم٤مًمب األصح٤مبُمـ ظمالل يمقن ايمثر  إالاالؾمت٘م٤مُم٦م واًمٕمٚمؿ سمذًمؽ همػم ُمٕم٘مقل 

 اعمت٘مدم .

هذا واُم٤م ُم٤م اطمتٛمٚمف ُمـ يمقن اًمرواي٦م ىمد اظمذت ؿمٗم٤مه٤ًم ال ُمـ يمت٤مب اعمِمٞمخ٦م ومٝمذا 

االطمتامل وم٘مد ي٘م٤مل ًمق شمؿ هٜم٤م جل٤مء ذم همػمه ُمـ اعمقارد ويٚمزُمف اسمٓم٤مل ومٙمرة اًمتٕمقيض 

 يمتٕمقيض ـمرق اعمِمٞمخ٦م سمٓمرق اًمٗمٝمرؾم٧م وومٞمف ٟمٔمر .
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اًمٖمْم٤مئري هق ان اسمـ وىمد شمٚمخص ُمـ يمؾ ذًمؽ ان اًمّمحٞمح ذم شمٗمسػم قمب٤مرة اسمـ 

واٟمف يرى ان هذيـ اًمٙمت٤مسملم ىمد ٟم٘مال ذم  اًمٖمْم٤مئري يٕمد اسمـ هالل صم٘م٦م ذم طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف

 هلام سم٤مًمبٞم٤من اعمت٘مدم . األصح٤مبشمٚمؽ اًمٗمؽمة واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ هق رواي٦م ايمثر 

واًمذي يرد قمٚمٞمف : هق اٟمف قم٤مدة ال يٛمٙمٜمٜم٤م متٞمٞمز رواي٤مت اًمٙمت٤مسملم قمـ همػممه٤م سمؾ يٛمٙمـ 

ومال طمجٞم٦م ًم٘مقل  األصح٤مبٟمٕمٚمؿ وضمف اقمتامد  ذم اًمٙمؼمى ايْم٤ًم سمام شم٘مدم وًمق مل االؿمٙم٤مل

اعم٠مصمقرة  وًمٕمؾ هذا ُم٘مّمقد ُم٤م ضم٤مء ذم اعمٕم٤ممل  ( )اسمـ اًمٖمْم٤مئري يمام ذيمر اًمسٞمد اخلٛمٞمٜمل 

: )ومٛمـ ايـ يٕمٚمؿ اًمّمدق الن ذم يمت٤مسمف ايْم٤ًم يٛمٙمـ ان شمٙمقن رواي٦م ضٕمٞمٗم٦م(  351ص 1ج

اذ اعم٘مّمقد ان اقمتامدهؿ ال يثب٧م  األصح٤مبُمـ اقمتامد  ومال يرد قمٚمٞمف ان اًمّمدق يٗمٝمؿ

اًمرواي٤مت يمام ي٘م٤مل  ان االقمتامد ال يٙمِمػ قمـ صح٦م مجٞمعيٙمقن اعم٘مّمقد  أوسمٛمجرد ىمقًمف 

ان اًمٙمت٥م االرسمٕم٦م هل يمت٥م ُمٕمتٛمدة وًمٙمـ هذا ظمالف اًمٔم٤مهر واالُمر ؾمٝمؾ ان ؿم٤مء اهلل 

 شمٕم٤ممم .

ذم يمت٤مب  ألمحد ظمؼم 759ص ( )هذا وذم يمت٤مب اخلٛمس  ًمٚمِمٞمخ احل٤مئري 

اًمٔمـ ال يٖمٜمل ُمـ احلؼ ؿمٞمئ٤ًم وم٤من اعمتـ ُمست٘مٞمؿ  اخلٛمس : )ًمٙمـ اعمٔمٜمقن اقمتب٤مره وان يم٤من

ُمـ يمالم  اًمتٗمّمٞمؾ سملم ُم٤م ي١ميمؾ وُم٤م يب٤مع ومٞمِمبف ان يٙمقن إمماهلب٦م وسم٤مًمٜمسب٦م  إممضمدًا سم٤مًمٜمسب٦م 

٤ًم ( ُمع ان اًمٜم٤مىمؾ اسمـ حمبقب اًمذي هق ُمـ اًمث٘م٤مت ُمع اٟمف ًمٕمٚمف يم٤من ُمٕمٚمقُم×) اإلُم٤مم

ُمع  أوقمٛمػم يٜم٘مٚمف قمـ ٟمقادره ال قمـ ؿمخّمف سمٖمػم واؾمٓم٦م  أيب قمٜمدهؿ ان ُم٤م يٜم٘مٚمف قمـ اسمـ

 أيباٟمف ُمـ ٟمقادر اسمـ  ان يم٤من ُمٕمٚمقُم٤مً  ألٟمفاًمقاؾمٓم٦م واال مل يٙمـ وضمف ًمالؾمتثٜم٤مء اعمذيمقر 

وان مل يٙمـ ُمٕمٚمقُم٤ًم ومال يٙمقن طمج٦م وم٤معم٘مّمقد يمؾ ُم٤م يروي قمـ اسمـ  ألمحدقمٛمػم ومال شم٠مصمػم 

 وشم٠مُمؾ( .  ٝمؿقمٛمػم وم٤موم أيب

وًمٕمؾ وضمف  201ص 1هذا ايْم٤ًم ذم سمٕمض يمتبف االظمرى ايْم٤ًم ج ( )وىمد ذيمر 

ُمـ اًمٜمقادر قمام  أواًمزُم٤من متٞمٞمز ُم٤م هق ُمـ اعمِمٞمخ٦م  سم٤مًمٗمٝمؿ هق اٟمف يم٤من يٛمٙمـ ذم ذًمؽ األُمر
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قمغم اٟمف ىمد  ال أوان همرضف سمٞم٤من واىمع احل٤مل ؾمقاء اُمٙمـ االؾمتٗم٤مدة ُمٜمف  أوًمٞمس ُمٜمٝمام 

 . شمٕم٤ممم هق اًمٕم٤ممل وطمده سم٤محل٘م٤مئؼُمِمٞمخ٦م اسمـ حمبقب يمام شم٘مدم واهلل إممتٛمل يٛمٙمـ متٞمٞمز ُم٤م يٜم

هذا وىمد جيٕمؾ ُم٤م ذيمره اسمـ اًمٖمْم٤مئري شمْمٕمٞمٗم٤ًم السمـ هالل سمت٘مري٥م ان فم٤مهر اًمذيؾ 

احلدي٨م اقمتٛمدوه ذم رواي٦م ُمِمٞمخ٦م  أصح٤مبان اًمرضمؾ مل يٙمـ صم٘م٦م وًمٙمـ طمٞم٨م ان ضمؾ 

 ٤ًم ًمٚمقصمقق سمّمح٦م ٟم٘مٚمف هلام وًمذًمؽ ضم٤مز قمٛمػم يم٤من ذًمؽ ُمقضمب أيباسمـ حمبقب وٟمقادر اسمـ 

 االقمتامد قمٚمٞمف ومٞمٝمام وًمق يم٤من سمث٘م٦م عم٤م يم٤من هٜم٤مك جم٤مل ًمٚمتٗمّمٞمؾ سملم اًمٙمت٥م .

ُمـ ان اًمٔم٤مهر ان شمٗمّمٞمؾ  ( )وسمٜم٤مءًا قمغم هذا ىمد يستٖمرب مم٤م ذيمره اًمسٞمد اخلقئل 

شمف اؾمت٘م٤مُمتف وسملم رواي٤م أي٤ممسملم رواي٤مشمف  أي–شمٗمّمٞمؾ اًمِمٞمخ  إمماسمـ اًمٖمْم٤مئري يرضمع 

همػم صم٘م٦م ومٙمٞمػ يٗمرق سملم رواي٤مشمف قمـ يمت٤مب اسمـ  أوواال ومٚمق يم٤من اًمرضمؾ صم٘م٦م  -سمٕمده٤م

 قمٛمػم وسملم همػمه٤م . أيبوٟمقادر اسمـ  حمبقب

اًمتٗمّمٞمؾ اًمذي  إممووضمف اًمٖمراسم٦م : اٟمف يمٞمػ حيتٛمؾ ان يٙمقن ٟمٔمر اسمـ اًمٖمْم٤مئري 

رواي٦م  إالُمتف اؾمت٘م٤م أي٤مميٙمـ السمـ هالل رواي٦م ذم  ُمع ان ُم٘متْم٤مه اٟمف مل( )ذيمره اًمِمٞمخ 

روى ايمثر  يم٤من ىمد -يمام ؾمبؼ-ًمٙمت٤ميب اعمِمٞمخ٦م واًمٜمقادر وهذا ُم٘مٓمقع اًمبٓمالن وم٤من اًمرضمؾ 

ذم اًمٕمراق يم٤مٟمقا ىمد يمتبقا قمٜمف ىمبؾ اٟمحراومف ومال  األصح٤مبوان رواة  أصح٤مسمٜم٤ماصقل 

اًمٖمْم٤مئري ُمـ ضمقاز االقمتامد قمٚمٞمف ذم رواي٦م اًمٙمت٤مسملم هق ُمـ  حيتٛمؾ ان يٙمقن ُم٤م ذيمره اسمـ

طمّمقل اًمقصمقق سمٜم٘مٚمف هلام  اؾمت٘م٤مُمتف سمؾ اٟمام هق ُمـ ضمٝم٦م  أي٤ممام ُمـ ُمروي٤مشمف ذم ضمٝم٦م يمقهن

 احلدي٨م قمٚمٞمف ذم ذًمؽ يمام سمٞمٜمف ذم ذيؾ يمالُمف . أصح٤مباقمتامد ضمؾ  إممسم٤مًمٜمٔمر 

وُمٜمف ئمٝمر اٟمف ال يٛمٙمـ محؾ ُم٤م ذيمره قمغم ظمّمقص ُم٤م يم٤من ُمـ ُمروي٤مشمف سمٕمد اٟمحراومف 

 الن ومؽمة اٟمحراومف هل ىمٚمٞمٚم٦م .

ىمد ومرس اًمٕمب٤مرة هٙمذا  ( )شم٘مدم ذيمر هذا اًمتٗمسػم وان ص٤مطم٥م اعمٕمراج : ىمد  أىمقل 

ُمـ ( )واُم٤م ُم٤م اوم٤مده اًمسٞمد اخلقئل  يمام شم٘مدُم٧م ُمٜم٤مىمِم٦م ذًمؽ ، وم٤مًمتٗمسػم اعمزسمقر وم٤مؾمد .
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همػم صم٘م٦م ذم يمٚمٞمٝمام ومال وضمف ًمٚمتٗمّمٞمؾ ومٝمق صحٞمح وال  أواٟمف ًمق يم٤من صم٘م٦م ذم يمٚمت٤م احل٤مًمتلم 

واه٤م خلّمقصٞم٦م ذم شمٚمؽ اًمٙمت٥م ال شمرشمبط سم٠ممحد سمـ ان شمستثٜمك سمٕمض اًمٙمت٥م اًمتل ر يّمح

ذم همػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م يمام ذم ظمّمقصٞم٦م  هالل ظمّمقص٤ًم ُمع ومرض وضمقد شمٚمؽ اخلّمقصٞم٦م

ذم  قمٛمػم ورسمام أيباؿمتٝم٤مر يمت٤ميب اعمِمٞمخ٦م واًمٜمقادر اعمقضمقدة ذم سم٘مٞم٦م يمت٥م اسمـ حمبقب واسمـ 

 همػممه٤م ممـ روى قمٜمٝمؿ اسمـ هالل .

اٟمف هق ُمريمز اًمٖمراسم٦م ال ُم٤م ذيمره اًمسٞمد اخلقئل  فوم٤مإلٟمّم٤مواُم٤م ُم٤م اورد قمغم ذًمؽ 

( )هالل قمدة يمت٥م رواه٤م طم٤مل  ُمـ ضمٝم٦م ان اعمالزُم٦م وم٤مؾمدة وم٤مٟمف وان يم٤من السمـ

ان ُم٤م اطمرز ُمٜمٝم٤م اهن٤م ىمد روي٧م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م هق ظمّمقص هذيـ اًمٙمت٤مسملم  إالاؾمت٘م٤مُمتف 

 هلام سمت٘مري٥م ىمد شم٘مدم . األصح٤مبهق رواي٦م ايمثر  وـمريؼ االطمراز

هذيـ اًمٙمت٤مسملم  إال أمحدان قمدم اقمتامد اسمـ اًمٖمْم٤مئري قمغم رواي٤مت  إممْم٤موم٤ًم هذا ُم

يٚمتئؿ يمامل االًمتئ٤مم ُمع اًمؽمدد ذم طم٤مًمف سمؾ  ًمِمٝمرهتام ال يدًمؾ قمغم اٟمف ضٕمٞمػ سمٜمٔمره سمؾ

ُمـ اؾمتٗم٤مدة اًمتْمٕمٞمػ ُمـ  إًمٞمفسيح يمالم اسمـ اًمٖمْم٤مئري اًمتقىمػ ومٞمف ومام اؿمػم 

 .اًمٕمج٤مئ٥م

سمـ هالل سمٕمد اٟمحراومف ىمد وم٘مدت وصم٤مىمتف سم٘مريٜم٦م ىمقة  أمحدوىمد شمٚمخص ُمـ يمؾ هذا ان 

طمٞم٨م ٟمس٥م هلؿ اٟمف ويمٞمؾ قمٜمٝمؿ  )×( األئٛم٦ماطمتامل اٟمف ىمد شمقرط سمٙمبػمة االومؽماء قمغم 

شمٜمّمٞم٥م اًمٜم٤مئ٥م اًمث٤مين يمذسم٤ًم وسم٘مريٜم٦م ان هذه اًمدرضم٦م ُمـ  )×(يمذسم٤ًم وٟمٗمك قمٜمٝمؿ 

 ئٜم٤من سمقصم٤مىمتف .هلذه اًمدرضم٦م ُمـ اًمٚمٕمقن مم٤م ال دمتٛمع ُمع االـمٛم االٟمحراف اعمستقضمب٦م

( )واسمـ اًمٖمْم٤مئري  ( )واُم٤م ىمبؾ اٟمحراومف وم٘مد وصمؼ ُمـ ىمبؾ ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م 

سمقصم٤مىمتف ٟمٕمؿ ىمد يْمٕمػ ذم ُمراطمؾ  سم٘مٞم٦م ىمرائـ اًمتقصمٞمؼ حيّمؾ فمـ ىمقي إمموسمْمؿ هذيـ 

طمٞم٤مشمف اعم٘م٤مرسم٦م ًمٗمؽمة اٟمحراومف وًمٙمـ يسد هذا اًمٜم٘مص االؾمتّمح٤مب وفمٝمقر طم٤مل اعمسٚمؿ 

االضمالء ىمد اُمتٜمٕمقا ُمـ اًمرواي٦م قمٜمف وىم٧م اٟمحراومف وفمـ  يقضمد اـمٛمئٜم٤من سم٤من وطمٞم٨م اٟمف



 003أمحد بٍ ىالل انعربتائي ك حاليحتم رسانت يف

ىمقي سم٤مُمتٜم٤مع اًمث٘م٤مت ُمٓمٚم٘م٤ًم قمـ اًمرواي٦م قمٜمف طمٞمٜمذاك ومٞمٜمت٩م اٟمف يقضمد فمـ ىمقي همػم سم٤مًمغ 

درضم٦م االـمٛمئٜم٤من ومٞمام ًمق روى قمٜمف اًمث٘م٤مت وفمـ اىمقى همػم سم٤مًمغ درضمتف ايْم٤ًم ومٞمام ًمق روى 

 سمّمح٦م رواي٤مشمف . قمٜمف االضمالء

 واهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق اًمٕم٤ممل وطمده سم٤محل٘م٤مئؼ . إًمٞمفٚمٜم٤م هذه هل ظمالص٦م ُم٤م شمقص
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بٍ ىالل عٍ احلسٍ بٍ حمبٌب( أمحد)رًاياث 
 ُم٤م قمثرٟم٤م قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م سمٕمد اًمٗمحص اًمٕم٤مضمؾ :

 . 2ح 25ب 27و يمامل اًمديـ ص 021ح 028اًمٖمٞمب٦م ًمِمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م )ىمده( ص-1

 . 2ح 57ب 609يمامل اًمديـ ص-3

 . 1ح 37ص 1االؾمتبّم٤مر ج-2

 . 2ح 251ص 2االؾمتبّم٤مر ج-0

 . 12ح 331ص 1اًمتٝمذي٥م ج-5

 . 32ح 51ص 6اًمتٝمذي٥م ج-6

 . 388همٞمب٦م اًمٜمٕمامين ص-7

 . 235اظمتّم٤مص اعمٗمٞمد ص-8

 . 73جمٛمع اًمدقمقات ص-9

 . 081ص 3شمٗمسػم يمٜمز اًمدىم٤مئؼ ج-11

 . 332ح 253ص 1رضم٤مل اًمٙمٌم ج-11

سمـ  أمحدسـ سمـ حمبقب و سمـ هالل اًمٕمؼمشم٤مئل قمـ احل أمحدواسمح٨م قمٜمٝم٤م سمٕمٜمقان 

 هالل قمـ احلسـ سمـ حمبقب .

 عًري( أبيبٍ ىالل عٍ حمًد ابٍ  أمحد)رًاياث 
 ُم٤م قمثرٟم٤م قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م سمٕمد اًمٗمحص اًمٕم٤مضمؾ :

 . 217سم٤مب االهمس٤مل اعمٗمؽمض٤مت واعمسٜمقٟم٤مت ح 1اًمتٝمذي٥م ج-1

 . 539ص 1اًمٙم٤مذم ج-3

 سم٤مب صٞم٤مم اًمؽمشمٞم٥م . 32ٟم٘مالً قمـ اًمتٝمذي٥م ح 61ص 11اًمقاذم ج-2



 005أمحد بٍ ىالل انعربتائي ك حاليحتم رسانت يف

 . 117ح 103اًمٖمٞمب٦م ص-0

 . 3ح 73ب 222يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات ص-5

 . 157ُمٕم٤مين االظمب٤مر ص-6

 . 12ح 129االُم٤مزم ًمٚمّمدوق ص-7

 . 81ب 85ص 1قمٚمؾ اًمنمائع ج-8

 . 1ح 61ب 251ص 3قمٚمؾ اًمنمائع ج-9

 . 13ح 50ص 1االؾمتبّم٤مر ج-11

 . 6ح 151ص 1االؾمتبّم٤مر ج-11

 . 32ح 366ص 1االؾمتبّم٤مر ج-13

 . 61ص 1ج )×(رض٤م قمٞمقن اظمب٤مر اًم-12

 . 32ب 353يمامل اًمديـ ص10

 . 30ب 381يمامل اًمديـ ص-15

 . 79ح 08ص 1اًمتٝمذي٥م ج-16

 . 65ح 173ص 1اًمتٝمذي٥م ج-17

 . 28ح 39ص 3اًمتٝمذي٥م ج-18

 . 91ح 360ص 3اًمتٝمذي٥م ج-19

 . 62ح 268ص 3اًمتٝمذي٥م ج-31

 . 11ح 362ص 5اًمتٝمذي٥م ج-31

 . 30ح 08ص 6اًمتٝمذي٥م ج-33

 . 1ح 219همٞمب٦م اًمٜمٕمامين ص-32

 . 25ح 052دالئؾ االُم٤مُم٦م ص-30
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 . 1ح 18ب 03اعمزار ًمٚمٛمٗمٞمد ص-35

 . 12ح 16ب 810ص 3اخلرائ٩م واجلرائح ج-36

 . 1ح 7ب 206اعمزار ًمٚمٛمِمٝمدي ص-37

 . 37ح 192ُمستٓمروم٤مت اًمرسائر ص-38

 . 2ح 381سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ص-39

 . 6ح 6ب 212سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ص-21

 . 0ح 539ص 1اًمٙم٤مذم ج-21

 . 251ص 05ًمديـ بيمامل ا-23

 . 2ح 51ص 3االؾمتبّم٤مر ج-22

 . 11ح 257ص 3اًمتٝمذي٥م ج-20

 . 6ح 79ص 0اًمتٝمذي٥م ج-25

 . 9ح 120ص 0اًمتٝمذي٥م ج-26

 . 120ح 309ص 8اًمتٝمذي٥م ج-27

 . 01ح 16ب 837ص 3اخلرائ٩م واجلرائح ج-28

 ويٛمٙمٜمؽ اؾمتخراج ذًمؽ سم٤مؾمتٕمامل هذه اًمٕمٜم٤مويـ :

سمـ  أمحد أوقمٛمػم  أيبقمـ اسمـ  أوقمٛمػم  أيبسمـ هالل اًمٕمؼمشم٤مئل قمـ حمٛمد سمـ  أمحد

 قمٛمػم ومالطمظ . أيبقمـ اسمـ  أوقمٛمػم  أيبهالل قمـ حمٛمد سمـ 



 

 )بعض االشتباىاث انرجانيت ادلرتبطت بأمحد بٍ ىالل(
سمـ هالل و االؿمتب٤مه٤مت اًمتل ؾمٜمِمػم  أمحدىمد وىمٕم٧م سمٕمض االؿمتب٤مه٤مت اًمرضم٤مًمٞم٦م ذم 

ٝم٤م اؿمتب٤مه٤مت اقمتب٤مري٦م شمٜمزيٚمٞم٦م ومرضٞم٦م و سمٕمْم هل٤م قمغم ىمسٛملم ومبٕمْمٝم٤م اؿمتب٤مه٤مت طم٘مٞم٘مٞم٦م و

 ُمقضم٥م اًمتٜمزيؾ هق ؿمدة وهٜمٝم٤م وًمذا ؾمقف ٟمِمػم اًمٞمٝم٤م ُمع قمدم اعمٜم٤مىمِم٦م ومٞمٝم٤م .

رُمل سم٤مًمقىمػ  ألٟمفًمبٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء : )... 07ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ص فؿـفا :

 أو( وص٤مر واىمٗمٞم٤ًم ×صمؿ اٟمحرف سمٕمد اًمٙم٤مفمؿ ) يم٤من ُمست٘مٞمامً  (×)ومٝمق ذم زُم٤من اًمّم٤مدق 

 ( .همػمه

ُم٤م ضم٤مء ذم سمٕمض ذوح اًمٕمروة يمٛمح٤موًم٦م ًمتّمحٞمح سمٕمض رواي٤مشمف اًمتل  ومـفا :

ايداقمف اًمرواي٦م ذم ٟمقادره ىمبؾ اٟمحراومف  ُمٙم٤من  قمٛمػم : )وم٠مُم٤م اوالً ومال أيبرواه٤م قمـ اسمـ 

واضم٤مزة ص٤مطم٥م اًمٙمت٤مب ًمٚمراوي قمٜمف وُمـ  قمٛمػم . . . أيبويِمٝمد ًمذًمؽ ٟم٘مٚمف قمـ اسمـ 

( . ثؾ ُمـ ظمرج اًمٚمٕمـ و ُمـ اًمٜم٤مطمٞمتلم اعمذيمقرشملم )قمٛمػم عم أيباًمبٕمٞمد اضم٤مزة ُمثؾ اسمـ 

اًمسامع  أواًمسامع اًمٕمٛمقُمل ال سمٜمحق االضم٤مزة  أوان ي٘م٤مل : ان اًمرواي٦م سمٜمحق اًمقضم٤مدة  إال

 سم٤مخلّمقص صمؿ جيٞمز ًمف ذم اًمٜم٘مؾ( . اخلّمقيص سم٠من ي٘مرئٝم٤م قمٚمٞمف

ُم٤م ذيمره سمٕمض ذاح اًمٕمروة ذم ُم٘م٤مم االؿمٙم٤مل قمغم اًمتْمٕمٞمػ اًمذي ذيمره  ومـفا :

سمـ  أمحداعمٜم٘مقل ذم ُمٕمجؿ اًمرضم٤مل شمرمج٦م  سمـ هالل ذم اًمتٝمذي٥م ألمحد( )ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م 

 : )...وصم٤مًمث٤ًم ظمّمقصٞم٦م ضٕمػ اسمـ هالل ال شمقضم٥م ـمٕمٜم٤مً  109ص 2ج 1118هالل 

( ×) إًمٞمفاٟمف يمت٥م سمذًمؽ  أظمؼمآظمر ذم اًمرواي٦م وم٤من اسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد مل يٜم٘مٚمف قمٜمف سمؾ هق 

ىمقشمف همػم دظمٞمؾ ذم ضٕمػ اخلؼم وىمقشمف  أواًمٙم٤مشم٥م  ضٕمػ ومٙم٠من اسمراهٞمؿ ؿمٝمد سم٤مًمٙمت٤مسم٦م و

 وىمد اؿمبٕمٜم٤م اًمٙمالم ...( .
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وًمٙمـ ذم قمد هذا اؿمتب٤مه٤ًم اؿمٙم٤مالً وم٤مٟمف وان يم٤من فم٤مهر اًمٙمالم ان اعم٘مّمقد هق 

ًمٚمرواي٦م   ( )ال قمغم شمْمٕمٞمٗمف  السمـ هالل ( )االؿمٙم٤مل قمغم ٟمٗمس شمْمٕمٞمػ اًمِمٞمخ 

 يم٤من ظم٤مرضم٤ًم قمـ حمؾ اًمٙمالم . وًمٙمـ سم٘مريٜم٦م اًمقضقح حيٛمؾ اًمٙمالم قمغم اًمث٤مين وان

اطمتامل ان يمت٤مسمٞمف ومه٤م اًمٜمقادر ويمت٤مب يقم وًمٞمٚم٦م مه٤م يمت٤مب واطمد سمؾ واهنام  ومـفا :

سمؾ وان  ( )هم٤مًم٥م اًمزراري  أسمقاؿم٤مر ًمف  ُمتحدان ُمع يمت٤مب جمٚمس السمـ هالل اًمذي

 هذه اًمٙمت٥م اًمثالصم٦م ًمٞمس٧م ًمف واٟمام هل ًمٖمػمه .

 ُمـ يمت٤مسمف . 235ص 2 جذم ( )وىمد ذيمر ذًمؽ سمٕمض قمٚمامء اًمرضم٤مل 

ذم ُم٘م٤مم اعمٜم٤مىمِم٦م ًمرواي٦م رواه٤م  391ُم٤م ضم٤مء ذم سمٕمض اًمٙمت٥م اًمرضم٤مًمٞم٦م ص :ومـفا

سمـ هالل ىمبؾ اٟمحراومف وان ُمـ ٟم٘مؾ  أمحدوصم٤مىم٦م  سمـ هالل ذم ذم زرارة رهمؿ اٟمف يرى أمحد

 محدأقمغم  قمٜمف وم٤مٟمام ٟم٘مؾ قمٜمف ذم ومؽمة اؾمت٘م٤مُمتف ال ومؽمة اٟمحراومف : )واًمرواي٦م اًمث٤مًمث٦م اعمِمتٛمٚم٦م

سمـ هالل وان ذيمرٟم٤م االقمتامد قمغم رواي٤مشمف سمٚمح٤مظ طم٤مل االؾمت٘م٤مُم٦م اًمذي هق فم٤مهر رواي٦م 

هذا اعمقضع ال يٛمٙمـ االقمتامد قمٚمٞمف طمٞم٨م ان رواي٦م اًمٚمٕمـ  ان ذم ظمّمقص إالؾمٕمد قمٜمف 

اًمٚمٕمـ ايْم٤ًم ُمـ  سمـ هالل طمٞم٨م اٟمف ىمد صدر ومٞمف أمحدصمؿ اًمؽميض ًمٕمٚمٝم٤م شمٙمقن ذم ٟمٗمع 

ج٦م اعمٜمتٔمر )قمجؾ اهلل شمٕم٤ممم ومرضمف( وُمثؾ هذا اعمْمٛمقن احل أو( ×اًمٕمسٙمري ) اإلُم٤مم

 .ان ُم٤م صدر ومٞمف ُمـ اًمٚمٕمـ ىمد يتٕم٘مبف اًمرض٤م( يٜمٗمٕمف وذًمؽ ًمٞمتخٞمؾ

 سمـ حمٛمد سمـ قمٞمسك قمـ رضمؾ حيتٛمؾ ىمقي٤ًم ان أمحدصمؿ ىم٤مل )ُمد فمٚمف( : )سمؾ ان ُم٤م رواه  

قمـ ضٕمٞمػ  رووا إذاسمـ هالل ايْم٤ًم الن اعمتتبع يرى ان ديدٟمف يمب٤مر اًمرواة  أمحديٙمقن 

 احل٤مل وم٤مهنؿ يتح٤مؿمقن قمـ ذيمر اؾمٛمف( .

وسم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمٙمالم اًمث٤مين ومٜم٘مقل ان اًمسٞمد اخلقئل  األولاًمِم٤مهد ذم اًمٙمالم  :أىمقل 

( )  150ص 2ومالطمظ اعمٕمجؿ ج سمـ حمٛمد سمـ قمٞمسك أمحدمل يذيمر ذم اًمرواة قمٜمف . 



 009أمحد بٍ ىالل انعربتائي ك حاليحتم رسانت يف

 : )...ومٛمع ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ىمّمقر اًمسٜمد 179ص 1ُم٤م ضم٤مء ذم سمٕمض ذوح اًمٕمروة ج-

 ( .أظمرىوم٘مد ىمٞمؾ ذم طم٘مف اٟمف هم٤مل ُمرة وهمػم ص٤مًمح اًمرواي٦م 

: )وزقمؿ سمٕمض اًمب٤مطمثلم اعمحدصملم )شمٓمقر  05ص 3ضم٤مء ذم سمٕمض اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ج

سمـ هالل اًمٙمرظمل  أمحد( ان 111ص :  األومماعمب٤مين اًمٗمٙمري٦م ًمٚمتِمٞمع ذم اًم٘مرون اًمثالصم٦م 

 ىمد ذيمر اًمٙمرظمل ( )ٞمخ سم٤من اًمِمهالل اًمٕمؼمشم٤مئل ُمستِمٝمدًا قمغم ذًمؽ سمـ  ألمحدُمٖم٤مير 

( ذم طملم ذيمر اًمٕمؼمشم٤مئل ذم ىمسؿ اًمقيمالء ×احلج٦م ) ًمإلُم٤ممذم ىمسؿ اًمقيمالء اعمذُمقُملم 

، ص :  305( )الطمظ اًمٖمٞمب٦م ص : ×اًمٕمسٙمري ) اإلُم٤مماعمذُمقُملم ًمالئٛم٦م طمتك زُم٤من 

( 816ص 3ج ( وىم٤مل ايْم٤ًم : ان اًمتقىمٞمع اًمذي ذيمره اًمٙمٌم )اظمٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل310

قمثامن  األولوىمد اورد اًمِمٞمخ ُم٘مٓمٕم٤ًم ُمٜمف وىم٤مل : اٟمف ورد قمغم يد اًمٜم٤مئ٥م -شم٤مئل ذم ذم اًمٕمؼم

اٟمام يم٤من ُمـ ضمٝم٦م اظمتالؾمف االُمقال اًمت٤مسمٕم٦م ًمالُم٤مم  -( 310سمـ ؾمٕمٞمد اًمٕمٛمري )اًمٖمٞمب٦م ص

يمام ذيمره  -ًمٕمـ اًمٙمرظمل  ( ذم طملم ان اًمتقىمٞمع اًمذي ورد قمغم يد احلسلم سمـ روح ذم×)

يم٤من سمسب٥م اظمتالومف ُمع اًمسٗمػم اًمث٤مين ال سمسب٥م  -( 350-305اًمِمٞمخ )اًمٖمٞمب٦م ص : 

 اظمتالؾمف( .

: ُم٤م ذيمره ُمـ ان ؾمب٥م اًمتقىمٞمع هق االظمتالس اؿمتب٤مه وهمٚمط ُمٜمِم١مه ان ؿمٞمخ  أىمقل 

ذيمر مج٤مقم٦م ُمـ ه١مالء اًمقيمالء اًمذيـ  ذيمر ذم اًمٖمٞمب٦م اًمقيمالء اعمذُمقُملم وىمد ( )اًمٓم٤مئٗم٦م 

سمـ هالل اًمٕمؼمشم٤مئل  أمحدر سمٕمدهؿ ورد اًمذم ذم طم٘مٝمؿ ىمد اظمتٚمسقا ورسىمقا اُمقاالً صمؿ ذيم

 ( .251ؾمب٥م ذُمف هق ذًمؽ . )اٟمٔمر اًمٖمٞمب٦م ص ومتقهؿ ان

ىمد ذيمر اًمٕمؼمشم٤مئل ذم ىمسؿ اًمقيمالء اعمذُمقُملم ًمالئٛم٦م  ( )واُم٤م ان ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م 

ذم اعمقضع اعمزسمقر مل يٙمـ  ( ) ومٗمٞمف ان يمالُمف )×(اًمٕمسٙمري  اإلُم٤ممطمتك زُم٤من  )×(

سمؾ يم٤من ىمّمده ذيمر سمٕمض اًمقيمالء اعمذُمقُملم  )×(حلج٦م ا اإلُم٤ممظم٤مص٤ًم سمقيمالء ُمـ قمدا 
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 اعمذُمقُملمسمٕمض اًمقيمالء  )×(احلج٦م  ًمإلُم٤مموسم٤مًمت٤مزم ومٛمـ اًمالزم ان يذيمر  ًمٙمؾ اُم٤مم

 سمـ سمالل . سمـ هالل وحمٛمد سمـ قمكم أمحدومذيمر اهلالزم واًمبالزم اقمٜمل 

ىمد   ( ) ألٟمف )×(احلج٦م  اإلُم٤ممٟمٕمؿ مل يذيمر ذم اًمقيمالء اعمٛمدوطملم ويمالء 

 اًمقيمالء اعمحٛمقديـ . ظمّمص سمٕمد ذًمؽ سمحث٤ًم ُمست٘مالً ًمٚمسٗمراء االرسمٕم٦م وسم٘مٞم٦م

زورًا وهبت٤مٟم٤ًم  )×( اإلُم٤ممقم٘مد ومّماًل ظم٤مص٤ًم عمـ ادقمك اًمقيم٤مًم٦م قمـ  ()صمؿ اٟمف 

سمـ  أمحدُم٤م ذيمر و ُمـ مجٚم٦م ه١مالء  ويمذسم٤ًم واومؽماءًا ومذيمر االؿمخ٤مص اًمذيـ يٜمٓمبؼ قمٚمٞمٝمؿ

 هالل وحمٛمد سمـ قمكم سمـ سمالل .

وم٤مٟمف ىمد  )×(احلج٦م  ًمإلُم٤ممضف هبذا اًمٗمّمؾ شمٕمداد اًمقيمالء اعمذُمقُملم وًمٞمس همر

قمٛمقُم٤ًم واٟمام همرضف  )×(ًمالئٛم٦م  سمح٨م قمٜمٝمؿ ؾم٤مسم٘م٤ًم ضٛمـ سمحثف قمـ اًمقيمالء اعمذُمقُملم

 شمٕمداد ُمـ ادقمك اًمقيم٤مًم٦م يمذسم٤ًم ومذيمرهؿ .

واٟمام اًمّمحٞمح  ( )احلج٦م شمس٤مُمح ُمٜمف  ًمإلُم٤ممٟمٕمؿ ذم قمدهؿ ُمـ اًمقيمالء اعمذُمقُملم 

 إؿمٙم٤ملاسمـ هالل ذم ُمـ ادقمك اًمب٤مسمٞم٦م ومٞمف  قا وم٘مط ذم ُمـ ادقمك اًمب٤مسمٞم٦م سمؾ ان ادراجان يدرضم

 يمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ همػم دال قمغم ذًمؽ ويم٤من هذا هق اًمذي دقمك ( )وم٤من ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ 

ان يذيمر ان اسمـ هالل يم٤من يتقىمع اًمقيم٤مًم٦م ومٚمام ظمرج اًمتقىمٞمع سم٤مؾمؿ  إمم( )اًمسٞمد اخلقئل 

اًمٜمّم٥م )قمغم ُم٤م طمٙمل قمٜمف ذم اعمستٜمد  إمماًمتِمٞمع  ورضمع قمـضمٕمٗمر اًمٕمٛمري شمقىمػ ومٞمف  أيب

ًمف اٟمف  ( )( وم٤مٟمف اؾمتٗم٤مد ذًمؽ ُمـ ٟمسب٦م ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م 39ص 1واعمٕمتٛمد ج 211ص 3ج

ادقمك اًمقيم٤مًم٦م واًمب٤مسمٞم٦م ويٛمٙمـ ان يدومع هذا االؿمٙم٤مل سم٤مٟمف وان يم٤من يمالم اسمـ مه٤مم ال يدل 

 قمغم دقمقى اًمب٤مسمٞم٦م .

 ٌم شمدل قمغم اٟمف يم٤من يدقمل اًمب٤مسمٞم٦مروي٦م ذم رضم٤مل اًمٙموًمٙمـ فم٤مهر اًمتقاىمٞمع اًمنميٗم٦م اعم

 واًمقيم٤مًم٦م ومٝمذا اًمٓمٕمـ صم٤مسم٧م ذم طم٘مف .
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قمدا  )×( األئٛم٦ممل يذيمره ُمرة ذم ويمالء  ( )وقمغم اي٦م طم٤مل : وم٘مد فمٝمر ان اًمِمٞمخ 

سمـ هالل اًمٕمؼمشم٤مئل  أمحدطمتك يتقهؿ ان  )×(احلج٦م  اإلُم٤مماحلج٦م وُمرة ذم ويمالء  اإلُم٤مم

 رظمل .سمـ هالل اًمٙم أمحدهمػم 

وضم٤مء ذم اعمّمدر اعمت٘مدم ردًا قمغم ذًمؽ : )واُم٤م ذيمر اًمِمٞمخ )ىمده( ًمف ُمرشملم ومٝمق يمذيمره 

 )×(شم٤مرة ذم ىمسؿ اًمقيمالء اعمذُمقُملم ًمالئٛم٦م  اليب ـم٤مهر حمٛمد سمـ قمكم سمـ سمالل ُمرشملم

 ( واظمرى ذم ىمسؿ اًمقيمالء اعمذُمقُملم310)ص :  )×(اًمٕمسٙمري  اإلُم٤ممطمتك زُم٤من 

 (( .305)ص )×(ًمٚمحج٦م 

 )×(ىمد ومّمؾ اًمقيمالء اعمذُمقُملم ًمٚمحج٦م ( ): ان هذا شمسٚمٞمؿ سم٤من اًمِمٞمخ وومٞمف 

ذم اًمٗمّمؾ اًمذي ىمٚمٜم٤م اٟمف  )×(ًمٚمحج٦م  ىمد ذيمر اًمقيمالء اعمذُمقُملم ( )قمـ همػمهؿ واٟمف 

 ذم ُمـ ادقمك اًمقيم٤مًم٦م يمذسم٤ًم .

ُمـ ان هٜم٤مك ومّمٚملم ومّمؾ ذم -يمام شم٘مقل  األُمرويم٤من اعمٜم٤مؾم٥م ان ي٘م٤مل اٟمف ًمق يم٤من 

 -)×( األئٛم٦ماًمقيمالء اعمذُمقُملم ًمب٘مٞم٦م  اعمذُمقُملم وومّمؾ ذم )×(ج٦م احل اإلُم٤ممويمالء 

سمـ هالل ومٞمٝمام يدل قمغم اًمتٕمدد سمدًمٞمؾ ذيمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ سمالل  أمحدومال ٟمسٚمؿ ان ذيمر 

 ومٞمٝمام .

 وًمٕمٚمف هق اعم٘مّمقد .

 ذم هذه اعمقاضع : إالسمـ هالل اًمٙمرظمل  ألمحدوقمغم اي٦م طم٤مل ومال ذيمر 

: )ويم٤من ايْم٤ًم ُمـ مجٚم٦م اًمٖمالة  391ص 3، واالطمتج٤مج جاعمقضع اعمزسمقر ُمـ اًمٖمٞمب٦م 

،  058ص ( )قمٜمف ذم اُم٤مزم اًمٓمقد  سمـ هالل اًمٙمرظمل ...( ، ورواي٦م ُمروي٦م أمحد

 . 322، ص 153، ص 12وصمالث رواي٤مت ُمروي٦م قمٜمف ذم ومالح اًمس٤مئؾ ص

ىمد قمده ( )وىمد قمروم٧م اٟمف ال ؿم٤مهد قمغم اًمتٕمدد سمؾ اًمِم٤مهد قمغم قمدُمف وم٤من اًمِمٞمخ 

وىم٤مل ذم  )×(اهل٤مدي  اإلُم٤مم أصح٤مب يمام قمده ذم )×(اًمٕمسٙمري  اإلُم٤مم أصح٤مبذم 
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 (1118رىمؿ  109ص 2سمـ هالل اًمٕمؼمشم٤مئل سمٖمدادي هم٤مل( )اٟمٔمر اعمٕمجؿ ج أمحداالظمػم 

اؿمتب٤مه : ومٛمام حيتٛمؾ اٟمف  أوهذا وىمد ذيمرت سمٕمض اًم٘مرائـ قمغم شمٕمدده ال ختٚمق ُمـ ٟمٔمر 

 اؿمتب٤مه .

ٝم٤م ان اًمٕمؼمشم٤مئل يم٤من ُمـ ؾمٙمٜم٦م اًمٙمرخ يمام شم٘مدم ٟم٘مٚمف ُم٤م ضم٤مء ذم اعمّمدر اعمذيمقر : )وُمٜم

ُمٜمٓم٘م٦م ؾمٙمٜم٤مه وهذا ُم٤م ي٘مرب اطمتامل  إمم وُمـ اعمتداول ٟمسب٦م اًمِمخص األؾم٤مٟمٞمدقمـ سمٕمض 

ان يٙمقن اًمٕمؼمشم٤مئل هق اًمٙمرظمل ال همػم( واًمرواي٦م اعمِم٤مر هل٤م هل ُم٤م ضم٤مء ذم االُم٤مزم 

ضم٤مء سمـ حيٞمك سمـ ؾم٤مُم٤من اعمٗمْمؾ ىم٤مل طمدصمٜم٤م ر أيب: )وقمٜمف ىم٤مل اظمؼمٟم٤م مج٤مقم٦م قمـ  578ص

ُمٜمزًمف سم٤مًمٙمرخ ىم٤مل طمدصمٜم٤م قمبد االطمد  سمـ هالل ذم  أمحداحلسلم اًمٕمؼمشم٤مئل ىم٤مل طمدصمٜم٤م  أسمق

 سمـ احلسـ سمـ ص٤مًمح يم٤مشم٥م اًمٗمْمؾ سمـ اًمرسمٞمع...( .

 أوهذا هق اًمٕمؼمشم٤مئل سم٘مريٜم٦م اًمراوي قمٜمف وال ادري هؾ هذا شم٤مم  أمحدان ي٘م٤مل : ان  إال

وضم٤مء ومٞمف ايْم٤ًم : )وُمٜمٝم٤م وهق االهؿ ان اًمسٞمد سمـ  قد ال وًمٙمٜمف يبٕمد ان يٙمقن هق اعم٘مّم

 سمـ هالل اًمٙمرظمل أمحد( رواي٦م قمـ 12ىمد اورد ذم )ومالح اًمس٤مئؾ ص( )ـم٤مووس 

سمـ هالل ؾمٜم٦م  أمحدقمكم سمـ مه٤مم : وًمد  أسمقسمِم٠من حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من وذم ذيٚمٝم٤م هٙمذا : )ىم٤مل 

اعم٘مّمقد سم٤مًمٙمرظمل  وهذا يم٤مًمٜمص قمغم ان صمامٟملم وُم٤مئ٦م وُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمبٕم٦م وؾمتلم وُم٤مئتلم(

 هق اًمٕمؼمشم٤مئل ...( .

( ): ىمد ي٘م٤مل : سم٤من هذا اوهٜمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م اٟم٤م ٟمجزم سم٤من اًمسٞمد اسمـ ـم٤مووس  أىمقل 

ىمد اظمذ هذه اًمٕمب٤مرة ُمـ رضم٤مل  ( )اًمذي هق يمثػم االقمتامد واعمٓم٤مًمٕم٦م ًمرضم٤مل اًمٜمج٤مر 

 اًمٜمج٤مر وال اىمؾ ُمـ االطمتامل وم٤مٟمف يم٤مف الومس٤مد اًمدًمٞمؾ .

اعم٤مًمٙمل اًمذي روى قمـ اًمٙمرظمل ذم ُمقاضع  أمحدٝم٤م ان احلسلم سمـ وضم٤مء ومٞمف : )وُمٜم

وهمػممه٤م ىمد روى  153ص 12اًمس٤مئؾ ص وومالح 058ُمتٕمددة يمام ذم اُم٤مزم اًمٓمقد ص

 سمـ هالل أمحد( وىمد روى قمـ 117ص 1سمٜمٗمسف قمـ اًمٕمؼمشم٤مئل )يمام ذم هتذي٥م االطمٙم٤مم ج
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وومٝمرؾم٧م  019 271ايْم٤ًم )الطمظ رضم٤مل اًمٜمج٤مر ص أظمرىُمـ همػم شم٘مٞمٞمد ذم ُمقاضع 

اًمٕمؼمشم٤مئل وىمد روى قمـ يمٚمٞمٝمام ًمٙم٤من ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م  ( ومٚمق يم٤من اًمٙمرظمل همػم 91اًمِمٞمخ ص

 ُم٘مٞمدًا طمذرًا ُمـ االؿمتب٤مه( وُمـ اعمقاضع اًمتل إالسمـ هالل  أمحدضمدًا ان ال يروي قمـ 

 . 52روى ومٞمٝم٤م سمال شم٘مٞمٞمد ُم٤م ذم احلج٦م قمغم اًمذاه٥م ص

وُم٤م  058ُم٤م ذم االُم٤مزم ص إاليقضمد : دقمقى ان اعمقاضع ُمتٕمددة اؿمتب٤مه ومال  أىمقل 

سمـ  أمحدوال يقضمد همػممه٤م ٟمٕمؿ ذيمر  . ويمٚمت٤ممه٤م ضٕمٞمٗمت٤م اًمسٜمد 12ذم ومالح اًمس٤مئؾ ص

اٟمف ًمٞمس اًمراوي قمٜمف ُمـ - إالُمـ ومالح اًمس٤مئؾ 153وص 322هالل اًمٙمرظمل ذم ص

اظمذه٤م ( )وص٤مطم٥م اعمستدرك  52ص 0ُمـ اعمستدرك ج -ذيمر واًمٔم٤مهر اٟمف اظمذه٤م

سمّمحٞمح ومراضمع  وًمٙمـ ال يبٕمد اٟمف ًمٞمس 172ص 81ج( )ُمـ ص٤مطم٥م اًمبح٤مر 

 .وشم٠ميمد

 وقمغم يمؾ ومٝمذه اًم٘مريٜم٦م ىمد يٜم٤مىمش ومٞمٝم٤م سمام قمروم٧م .

 05ص 3ذم ذح ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م ج ضم٤مءتاًمتل  األوممواضمقد اًم٘مرائـ هل اًم٘مريٜم٦م 

اًمت٠ميٞمد ومػمشمٗمع االؿمٙم٤مل واالٟمّم٤مف ان  وًمرسمام يٙمقن اعم٘مّمقد سمبٕمض ُم٤م ٟم٤مىمِمٜم٤م ومٞمف جمرد

 سمح٨م واهلل شمٕم٤ممم هق اًمٕم٤ممل . إممح ُمـ ان حتت٤مج اعمس٠مًم٦م اوض

: )...ومٜمبف اعم٤مشمـ قمغم ظمٚمق ُم٤م رواه قمـ  212ص 2ضم٤مء ذم سمٕمض اًمٙمت٥م اًمرضم٤مًمٞم٦م ج-

ُمٕمٝم٤م قمـ اًمٙمذب واًمقضع واالومؽماء  أو اعمٕمّمقُملم )قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم( سمال واؾمٓم٦م اًمرضم٤مل

 واعمٜم٤ميمػم وقمام يٛمٜمع ُمـ صالطمٞمتٝم٤م ًمٚمٕمٛمؾ واًمرواي٦م( .

 ت٤مب اعمزسمقر ذم ُمقضع آظمر :وضم٤مء ذم اًمٙم-

 أوسمٕمْمٝم٤م الؿمتامهل٤م قمغم اًمٕمج٤مئ٥م واًمٖمرائ٥م واعمٜم٤ميمػم  أو)وهؾ شمٜمٙمر ذم قم٤مُم٦م رواي٤مشمف 

الؿمتامهل٤م قمغم  أو( ×اًمبٞم٧م ) أهؾُمذه٥م  عم٤م قمرف اٟمف ُمـ أواًمسٜم٦م  أوعمخ٤مًمٗمتٝم٤م ًمٚمٙمت٤مب 

 صقلاحلدي٨م واال أصح٤مبالٟمٗمراده سمروايتٝم٤م ُمع قمدم رواي٦م ؾم٤مير  أواًمِمقاذ واًمٜمقادر 
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ًمٕمدم وضمقده٤م ذم االصقل اعمِمٝمقرة وظمّمقص يمت٤مب اعمِمٞمخ٦م ًمٚمحسـ  أوواعمّمٜمٗم٤مت هل٤م 

ًمٙمقن رواي٤مشمف ذم ُمقارده٤م ُمٕم٤مرض٦م ًمرواي٤مت  أوقمٛمػم  أيبسمـ حمبقب واًمٜمقادر عمحٛمد سمـ 

 ُمٜمٝمؿ اسمـ اًمٖمْم٤مئري األصح٤مبهمػمه مم٤م ال يٓمٕمـ قمٚمٞمف وضمقه رسمام ئمٝمر سمٕمْمٝم٤م ُمـ يمالم 

رواي٤مشمف ذم اًمتٝمذيبلم وم٘مد دًم٧م قمغم اطمٙم٤مم شمٙمقن ُمٕم٤مرض٦م سمٛمثٚمٝم٤م وي١ميد االظمػم اًمت٠مُمؾ ذم 

 مم٤م شمٕمرض اًمِمٞمخ وهمػمه ًمٚمجٛمع سمٞمٜمٝم٤م( .

سمٕمْمٝم٤م سمٕمد شمٍميح  أو٥م اًمؽمديد ذم يمقن اعمٜمٙمر مجٞمع رواي٤مشمف : ان ُمـ اًمٖمري أىمقل 

 سم٠مٟمف يٕمرف ُمٜمٝم٤م ويٜمٙمر .( )اًمٜمج٤مر 

قمب٤مرة  إمماجلٛمٞمع  ُمـ اؾمب٤مب اٟمٙم٤مر احلدي٨م ومٞمٛمٙمـ ارضم٤مع ( )واُم٤م ُم٤م اوم٤مده 

 قمدم صدوره . إممواطمدة وهل ان ال يِمتٛمؾ قمغم ُم١مذات ٟمققمٞم٦م شمِمػم 

اطمتامل ان ص٤مًمح اًمرواي٦م ُمّمحػ وُمّمحػ قمـ )واؾمع اًمرواي٦م( وان مجٞمع -

ُمـ اهن٤م مجٞمٕم٤ًم شمرضمع  ٟم٤مؿمئ ومٞمٝم٤م شمّمحٞمػ( )اًمٜمسخ اًمقاصٚم٦م ًمٜم٤م ُمـ رضم٤مل اًمٜمج٤مر 

يرشمٗمع اًمتٜم٤مذم ُمع وصػ اًمٜمج٤مر  راو واطمد ىمد طمّمؾ قمٜمده اًمتّمحٞمػ واٟمف سمذًمؽ إمم

( ) ويٜمٙمر . -ُمـ اًمرواي٦م أي-ُمٜمٝم٤م  ًمف سم٠مٟمف يٕمرف 

اؾمتٗم٤مدة شمْمٕمٞمػ اسمـ هالل ُمـ قمب٤مرة اسمـ اًمٖمْم٤مئري ُمـ ضمٝم٦م ان فم٤مهر اًمذيؾ ان -

اقمتٛمدوه ذم رواي٦م ُمِمٞمخ٦م اسمـ  احلدي٨م أصح٤مباًمرضمؾ مل يٙمـ صم٘م٦م وًمٙمـ طمٞم٨م ان ضمؾ 

ب٤ًم ًمٚمقصمقق سمّمح٦م اًمٜم٘مؾ هلام وًمذًمؽ ضم٤مز قمٛمػم يم٤من ذًمؽ ُمقضم أيبحمبقب وٟمقادر اسمـ 

 وًمق يم٤من صم٘م٦م عم٤م يم٤من هٜم٤مك جم٤مل ًمٚمتٗمّمٞمؾ سملم اًمٙمت٥م . االقمتامد قمٚمٞمف ومٞمٝمام

وهذه االؾمتٗم٤مدة همػم شم٤مُم٦م اذ اًمتٗمّمٞمؾ اٟمام ال يٚمتئؿ ُمع اًمٕمٚمؿ واجلزم سم٤مًمقصم٤مىم٦م وًمٙمٜمف 

ومال يستٗم٤مد ُمـ اًمتقىمػ ذم طمديثف  يمام يٚمتئؿ يمامل االًمتئ٤مم ُمع اجلزم سمْمٕمٗمف يمذًمؽ يٚمتئؿ ُمع

هق اًمتقىمػ ذم طمديثف ومام ُمٕمٜمك ان يستٗم٤مد ُمـ  ( )اًمٕمب٤مرة شمْمٕمٞمٗمف سمؾ ان سيح يمالُمف 

 يمالُمف اًمتْمٕمٞمػ .



 

(تنبيياث)

 يف فرتة احنرافو ؟( (×) اإلياو: )ىم انثماث يرًًٌ عًٍ ذيو  األًل انتنبيو
 اإلُم٤مم يم٤من اًمراوي ُمست٘مٞماًم ًمٗمؽمة صمؿ اٟمحرف سمٕمد ذًمؽ وصدر اًمذم ذم طم٘مف ُمـ إذا

يروون قمٜمف ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة وسم٤مًمت٤مزم  ال  أوومٝمؾ اًمث٘م٤مت يروون قمٜمف ذم ومؽمة اٟمحراومف  )×(

 ؟ٜمف اطمرزٟم٤م اهن٤م ذم ومؽمة اؾمت٘م٤مُمتفوم٤مذا ُم٤م ؿم٤مهدٟم٤م رواي٦م قم

 وهذه يمؼمى ُمٝمٛم٦م شمٜمٗمع ذم مجٚم٦م ُمـ اعمقارد .

 وذم ُم٘م٤مم حت٘مٞمؼ احلؼ ٟم٘مقل : ان هٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ اًمنموط يٚمزم شمقومره٤م طمتك يٛمتٜمع

 اًمث٘م٦م ُمـ اًمرواي٦م قمٜمف ؟

ن يٙمقن اًمراوي سمٛمرشمب٦م ُمـ اجلالًم٦م سمحٞم٨م يٕمٚمؿ سمٕمدم روايتف قمٛمـ أ : األولالرشط 

 . )×( اإلُم٤ممصدر ًمٕمٜمف وذُمف ُمـ 

ال يٙمٗمل ذًمؽ سمؾ السمد ُمـ  أووهؾ هذه اًمدرضم٦م ُمـ اجلالًم٦م هل ان يٙمقن صم٘م٦م واىمٕم٤ًم 

 وضمقد درضم٦م اقمغم ُمـ اًمقصم٤مىم٦م ؟

ذم ُمٜمٕمف قمـ ذًمؽ ظمّمقص٤ًم ان وصقل وصم٤مىمتف اًمٞمٜم٤م شمٕمٜمل ن اًمقصم٤مىم٦م يم٤مومٞم٦م أىمد ي٘م٤مل : 

 ان وصم٤مىمتف يم٤مٟم٧م سمدرضم٦م ًمٞمس٧م سم٘مٚمٞمٚم٦م .

اًمٔمـ سمذًمؽ واُم٤م اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ ومٞمحت٤مج  إالن ُمٓمٚمؼ اًمقصم٤مىم٦م ال شمٗمٞمد أوًمٙمـ اًمٔم٤مهر : 

 ضمالًم٦م سمدرضم٦م اقمغم . إمم

ن شمٙمقن هذه اًمدرضم٦م ُمـ اجلالًم٦م ُمقضمقدة ُمـ طملم اٟمحراومف ال اهن٤م أ الرشط الثاين :

يمام يٚمزم اطمراز اًمنمط اًمذي -ذًمؽ  يٚمزم اطمراز  أيطمدصم٧م سمٕمد ومؽمة ُمـ طمدوث اٟمحراومف 

 وال يٙمٗمل االطمتامل . -ىمبٚمف
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 )×( اإلُم٤مماًمٚمٕمـ ُمـ  أون يٙمقن اٟمحراومف ُم٘مروٟم٤ًم سمّمدور اًمذم أ الرشط الثالث :

 قمـ سمٜمل ومْم٤مل وىم٧م اٟمحراومٝمؿ . واال وم٤مصؾ االٟمحراف ىمد ال يٜم٤مذم ذًمؽ يمام ذم اًمرواي٦م

ن يٙمقن هذا اًمذم اًمّم٤مدر ذم طم٘مف سمدرضم٦م ىمقي٦م سمحٞم٨م يتقًمد اًمٕمٚمؿ أ ط الرابع :الرش

 سمٕمدم رواي٦م ُمـ هق ضمٚمٞمؾ قمٜمف وذًمؽ يمام اذ صدر اًمٚمٕمـ ذم طم٘مف .

ن ٟمٕمٚمؿ سم٠مٟمف مل يٙمـ ُمٜمحروم٤ًم ىمبؾ صدور اًمذم ذم طم٘مف وىمبؾ اسمرازه أ الرشط اخلامس :

ٟمف ُمٜمحرف أة اؾمت٘م٤مُمتف الطمتامل قمٜمف ومؽم اٟمحراومف اذ ُمع اطمتامل ذًمؽ ومال وم٤مئدة ذم اًمرواي٦م

 واىمٕم٤ًم .

 وهذا اًمنمط حمرز قم٤مدة سم٤مالؾمتّمح٤مب وسمٔم٤مهر طم٤مل اعمسٚمؿ .

ن يٙمقن اًمذم سمدرضم٦م قم٤مًمٞم٦م اصمب٤مشم٤ًم يمام يم٤من سمدرضم٦م قم٤مًمٞم٦م صمبقشم٤ًم أ الرشط السادس :

ذُمف ُمـ طملم صدوره واضح٤ًم  جي٥م ان يٙمقن أيسمحٞم٨م يتقًمد اًمٕمٚمؿ سمٕمدم اًمرواي٦م قمٜمف . 

اة واٟمام اقمتؼمٟم٤م ىمٞمد ُمـ طملم صدوره اذ ًمق اؿمتٝمر اًمذم سمٕمد ومؽمة ومال اصمر ُمِمٝمقرًا قمٜمد اًمرو

 شم٠مصمػمه ذم ُمٜمع اًمرواة قمـ اًمرواي٦م قمٜمف ذم مجٞمع وىم٧م اٟمحراومف . ًمف ُمـ ضمٝم٦م

حمذور ذم اًمرواي٦م قمٜمف سمقاؾمٓم٦م ن شمٙمقن اًمرواي٦م قمٜمف سمال واؾمٓم٦م اذ ال أ الرشط السابع :

 ايمثر . أو

 ّمص قمغم اٟمف يروي قمـ اًمْمٕمٗم٤مء .ن ال يٙمقن ممـ ٟمأ الرشط الثامن :

وىمد يستٖمٜمك قمـ هذا اًمنمط ُمـ ضمٝم٦م ان اًمرواي٦م قمـ اًمْمٕمٞمػ وهمػم اًمث٘م٦م رء 

وهذا هق اًمّمحٞمح ومٝمذا اًمنمط  رء آظمر )×( اإلُم٤ممواًمرواي٦م قمٛمـ صدر ًمٕمٜمف ُمـ 

 ُمستٖمٜمك قمٜمف .

اًمذي صدر اًمٚمٕمـ ُمٜمف ومٚمق يم٤من  )×( سم٤مإلُم٤ممن يٙمقن ممـ ي١مُمـ أ الرشط التاسع :

 ومال ُم٤مٟمع ُمـ روايتف . سم٢مُم٤مُمتفهمػم ُم١مُمـ  واىمٗمٞم٤مً 



 027أمحد بٍ ىالل انعربتائي ك حاليحتم رسانت يف

ن يٙمقن قمدد اًمرواي٤مت اعمروي٦م قمٜمف يمبػمًا يم٠من يٙمقن سمٛم٘مدار يمت٤مب أ الرشط العارش :

 ايمثر . أويمبػمًا 

اٟمام هق  )×( اإلُم٤ممووضمف اقمتب٤مر هذا اًمنمط : ان اًمذي يتٜم٤مرم ُمع صدور اًمٚمٕمـ ُمـ 

ان رواي٦م يمت٤مب يمبػم شمتقىمػ  همػمه . وطمٞم٨م أودرس  احلْمقر ذم جمٚمسف ؾمقاء يم٤من جمٚمس

 قمغم ذًمؽ ومٚمذا يم٤مٟم٧م ممتٜمٕم٦م .

ايمثر ومٝمذا ال يتٓمٚم٥م احلْمقر ذم جمٚمس درؾمف سمؾ يٛمٙمـ  أوواُم٤م ان يروي قمٜمف رواي٦م 

٤ًم يم٠من يتالىمٞم٤م ذم ذم اصمٜم٤مء احلدي٨م ُمٕمف واىمٗم أو ان حيّمؾ ذم اصمٜم٤مء اعمرور سم٤مًم٘مرب ُمٜمف صدوم٦م

 ٦م احلدي٨م قمـ اًم٘مْم٤مي٤م اعمٝمٛم٦م وهلوان يم٤من اعمٕمت٤مد ذم ُمثؾ هذه احل٤مًم ،همػمه أوؾمقق 

 اٟمحراومف واؾمب٤مسمف وختقيٗمف ُمـ ذًمؽ .

واًمتل هل اًمتل شمٗمتح اعمج٤مل ًمسامع -ن هذه االطمتامالت وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝم٤م أوطمٞم٨م 

وضٕمٗمٝم٤م سمدرضم٦م يٛمٙمـ ان  اطمتامالت ضٕمٞمٗم٦م ألهن٤م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٕم٤مدة -اًمرواي٤مت اًم٘مٚمٞمٚم٦م قمٜمف

 يدقمك ُمٕمٝم٤م سمحّمقل االـمٛمئٜم٤من .

 أظمرىذًمؽ اطمتامالت  إممن هذا اًمنمط حمرز دائاًم وىمد يٜمْمؿ ن ي٘م٤مل اأومٚمذا يٛمٙمـ 

شمبٕمده ُمـ ىمبٞمؾ يمقن اًمراوي ذم سمٚمدة سمٕمٞمدة قمـ اعمروي قمٜمف يمام يم٤من ؾمٕمد ذم ىمؿ اعم٘مدؾم٦م 

 وامحد سمـ هالل ذم سمٖمداد .

ويِمتد ضٕمػ هذا االطمتامل ذم ُم٤م ًمق يم٤مٟم٧م ًمٚمث٘م٦م رواي٤مت ُمتٕمددة قمـ اًمرضمؾ 

االطمتامًمٞم٦م ايمثر ًمٙمقن هذه  ْمٕمػ وشم٘مؾ اًمدرضم٦مشم -سمحس٤مب االطمتامل-اعمذُمقم وم٤مٟمف 

اًمرواي٦م سمخّمقصٝم٤م هل اًمرواي٦م اعمروي٦م ذم اصمٜم٤مء ُمروره اًمٕم٤مسمر ظمّمقص٤ًم واٟمف ال يقضمد قمٚمؿ 

 امج٤مزم ذم اعم٘م٤مم سمؾ يمؾ ُم٤م هق اعمقضمقد ومٝمق االطمتامل االمج٤مزم .

سمٕمد هذا اًمبٞم٤من ٟم٘مقل اٟمف طمتك ًمق وضمدٟم٤م رواي٦م واطمدة ومٝمل شمتٜم٤مرم ُمع صدور  وم٢مذن

 اًمنمط ال طم٤مضم٦م ًمف . ذم طمؼ اًمرضمؾ اعمذُمقم ومٝمذا )×( اإلُم٤مماًمٚمٕمـ ُمـ 
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و ًمق ومرض ان اطمدًا ال يسٚمؿ سم٤مًمتٜم٤مذم ُمع رواي٦م رواي٤مت ىمٚمٞمٚم٦م قمـ اًمرضمؾ اعمذُمقم 

وسم٤مًمت٤مزم ومٞمٚمزُمف اًمٜمٔمر ذم طم٤مل رواي٤مت  ومٞمٚمزُمف اًمتٗمّمٞمؾ ذم اعمس٠مًم٦م وان حيدد ُم٘مدار اًم٘مٚم٦م

ومتح٘مٞمؼ احل٤مل ذم هذا اًمنمط رء ُمٝمؿ وىمد  ان يٓمٚمؼ اًمٙمالم وسم٤مًمت٤مزم إاليمؾ راوي 

 ُم٤م هق احلؼ ومٞمف . قمروم٧م

وهذه اًمٙمؼمى هبذه اًم٘مٞمقد واًمنموط ال ري٥م ذم اهن٤م شمٗمٞمد اًمٔمـ وهؾ شمٗمٞمد االـمٛمئٜم٤من 

 اًمذي هق طمج٦م ؟

روى قمٜمف اًمٙمت٤مب قمدد يمبػم ُمـ  إذاظمّمقص٤ًم  ،يبٕمد ذًمؽ واجلقاب : ٟمٕمؿ ال

قمغم  األصح٤مبقمدد يمبػم ُمـ  ٤مدة ال جيتٛمعرواه ايمثرهؿ وم٤مٟمف قم إذاومْماًل قمام  األصح٤مب

ىمد روي٧م طم٤مل  األىمؾالسمد وان شمٙمقن سمٕمض اًمٜمسخ قمغم  اًمرواي٦م قمٜمف وىم٧م اٟمحراومف سمؾ

 ذًمؽ اًمٙمٗم٤مي٦م ًمق همض اًمٜمٔمر قمـ ضمٝم٦م اطمتامل قمدم شمٓم٤مسمؼ اًمٜمسخ . اؾمت٘م٤مُمتف وذم

 وىمد يِمٙمؾ قمغم هذه اًمٙمؼمى سمبٕمض االؿمٙم٤مالت :

 :(األول)االشؽال 

ذيمرت ومٛمثاًل ىمد روى قمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ ُمٝمران  خالف ُم٤من االؾمت٘مراء يِمٝمد سمإ

( : )هم٤مل يمذاب وم٤مؾمد احلدي٨م واعمذه٥م ُمِمٝمقر سمذًمؽ ( اًمذي ىم٤مل ومٞمف اًمٜمج٤مر )

 ( ذم شمرمجتف سم٠مٟمف ىمد روى اًمؼمىمل قمٜمف .مجٚم٦م ُمـ االضمالء : وم٘مد ذيمر اًمٜمج٤مر )

قمٜمف( ىم٤مل طمدصمٜم٤م )ريض اهلل  أيب: )طمدصمٜم٤م  118وضم٤مء ذم ومْم٤مئؾ االؿمٝمر اًمثالصم٦م ص

اخلٓم٤مب قمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ ُمٝمران( .  أيبؾمٕمد سمـ قمبد اهلل قمـ حمٛمد سمـ احلسلم سمـ 

 أمحد اًمٕمب٤مس أيب إمم ؾمٜم٤مديسم٤م: )وروي٧م هذه اًمّمالة  388وضم٤مء ذم مج٤مل االؾمبقع ص

سمـ قم٘مدة ُمـ يمت٤مسمف اًمذي صٜمٗمف ذم ُمِم٤ميخ اًمِمٞمٕم٦م وم٘م٤مل : )اٟمب٠مٟم٤م حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ ُمٝمران 

.... ) 

 )...قمـ حمٛمد سمـ ُمسٚمؿ قمـ وه٥م سمـ ُمٜمبف( . 391ص 6وُمثاًل ضم٤مء ذم اعمستدرك ج
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يمام ذم  -واًمذي هق وه٥م سمـ وه٥م-اًمبخؽمي  أيبقمٛمػم قمـ  أيبوُمثاًل روى اسمـ 

قمٛمػم  أيبيم٤مؿمٙم٤مل قمغم قمدم رواي٦م اسمـ  . وُمـ هٜم٤م ذيمر هذا اعمقرد 151ص 2اًمتٝمذي٥م ج

زام ًمٞمس هق اعمقرد واعمقرديـ واٟمام اًم٘م٤مدح قمـ اًمث٘م٤مت وان يم٤من اًمذي ي٘مدح ذم االًمت إال

 اعمجٛمققم٦م اًمٙمبػمة اعمقهٜم٦م ًمالًمتزام قمغم شم٘مدير صمبقشمف . هق

 . 309ص 2اًمبخؽمي ذم االؾمتبّم٤مر ج أيبوروى قمكم سمـ احلٙمؿ قمـ 

: )...قمـ يٕم٘مقب  129اًمبخؽمي ومٗمل صمقاب االقمامل ص أيبوروى اسمـ ومْم٤مل قمـ 

 اًمبخؽمي...( . يبأسمـ يزيد ىم٤مل وضمدت ذم يمت٤مب اسمـ ومْم٤مل قمـ 

يمام روى قمٜمف ذم قمدة ُمقارد  50و روى اًمسٜمدي سمـ حمٛمد قمٜمف ذم ىمرب االؾمٜم٤مد ص

 اظمر .

 512ص 3واالب ذم اعمح٤مؾمـ ج 316ص 2قمٜمف اًمؼمىمل االسمـ ذم اًمٙم٤مذم جو روى 

 اظمر ايْم٤ًم . يمام روى قمٜمف اًمؼمىمل االب ذم قمدة ُمقارد

 قمٛمـ هق يمذاب . وسم٤مًمتتبع يٛمٙمـ احلّمقل قمغم ٟم٘مقض ايمثر سمرواي٦م االضمالء

واجلقاب : ان هذا ظمٚمط سملم ىم٤مقمدة قمدم رواي٦م االضمالء قمـ ُمِمٝمقري اًمٙمذب وسملم 

واًمٜم٘مقض اعمذيمقرة اٟمام هل  )×( اإلُم٤مم ىم٤مقمدة قمدم رواي٦م االضمالء قمٛمـ هق ُمٚمٕمقن ُمـ

 ال اًمث٤مٟمٞم٦م . األوممُمرسمقـم٦م سم٤مًم٘م٤مقمدة 

 :)االشؽال الثاين(

سمـ هالل ومٞمام خيتص سمٜم٘مٚمف  أمحدواي٦م ( ىمد ذيمر سم٤مٟمف ال شم٘مبؾ ران اًمِمٞمخ اًمٓمقد )

وًمق مل شمٙمـ اًمرواي٦م قمٜمف وىم٧م  151-109ص 2ج 1118ومالطمظ ُمٕمجؿ اًمرضم٤مل رىمؿ 

 251ص 1اٟمحراومف ُمٕمٝمقدة مل يٙمـ هلذا اًمٓمٕمـ جم٤مل وىمد اضم٤مب قمٜمف ذم ُمّمب٤مح اعمٜمٝم٤مج ج

 ( ُمـ قمدم ىمبقل ُم٤م يٜمٗمرد سمروايتف ال يبٕمد اسمتٜم٤مؤه قمغم اًمتس٤مُمح ذم: )وُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ )

اًمتل يراد اًمٕمٛمؾ سمٖمػمه٤م مم٤م هق اصبح وافمٝمر يمٞمػ وىمد قمٛمؾ  شمقضمٞمف اًمٓمٕمـ قمغم اًمرواي٦م
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ذم اعم٘م٤مم سمروايتف وذيمر )ُمد فمٚمف اًمقارف( ذم اهل٤مُمش  األصح٤مبهق وهمػمه ُمـ اضمالء 

شم٠ميٞمدًا ًمذًمؽ : )يمام ىمد يِمٝمد سمف وهـ اًمٓمٕمـ اعمذيمقر طمدًا الن اًمرواي٦م اًمتل ـمٕمٜمٝم٤م سمذًمؽ مل 

( ًمف ×( وضمقاسمف )×اهل٤مدي ) ًمإلُم٤ممل واٟمام شمْمٛمٜم٧م ُمٙم٤مشمبتف سمـ هال أمحد يروه٤م

 واًمراوي هل٤م ؿمخص آظمر ومراضمع( .

 :)االشؽال الثالث(

سمروايتف )اٟمٔمر  أمحد( ىمد ذيمر اٟمف ال جيقز اؾمتٕمامل ُم٤م شمٗمرد ن اًمِمٞمخ اًمّمدوق )إ

 أمحدىمد ذيمر هذا ذم اًمٓمٕمـ قمغم رواي٦م راوهي٤م  و 153ص 2سمـ هالل ج أمحداعمٕمجؿ شمرمج٦م 

 سمٕمد دمقيز اًمرواي٦م قمٜمف سمٕمد اٟمحراومف . إالهالل وهذا اًمٓمٕمـ ال يست٘مٞمؿ سمـ 

( واًمِمٞمخ اًمٓمقد اًمذيـ هؿ اقمرف وم٘مد فمٝمر ان يمالً ُمـ اًمِمٞمخ اًمّمدوق )

اًمرواة ُمـ ان يرووا قمٛمـ صدر  سم٠مضمقاء اًمرواة وقم٤مداهتؿ ُمٜم٤م ال يرون ُم٤مٟمٕم٤ًم ُمقضمقدًا قمٜمد

 اًمٚمٕمـ ذم طم٘مف وىم٧م اٟمحراومف .

( ذم ُمّمب٤مطمف ذم اعمقضع ٟمٗمسف : )يمام ان ُم٤م طمٙم٤مه ) واضم٤مب اًمسٞمد احلٙمٞمؿ

روايتف ال يبٕمد اظمتّم٤مصف سمام يرويف سمٕمد  ( قمٜمٝمؿ ُمـ قمدم اؾمتٕمامل ُم٤م يٜمٗمرداًمّمدوق )

 اٟم٘مالسمف اًمذي طمٙم٤مه قمـ ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل يمام يٜم٤مؾمبف شمٗمريٕمف قمٚمٞمف( .

لم وُمـ اجلدير سم٤مًمذيمر اٟمف )ُمد فمٚمف اًمنميػ( ىمد ذيمر هذيـ االقمؽماضلم يم٤مقمؽماض

قمغم وصم٤مىمتف ىمبؾ اٟمحراومف ال قمغم ان قم٤مدة االضمالء االُمتٜم٤مع ُمـ اًمرواي٦م قمٜمف سمٕمد اٟمحراومف يمام 

 صٜمٕمٜم٤م .

طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف ؟  أمحد: هؾ يمالُم٤م اًمٕمٚمٛملم يدالن قمغم اًم٘مدح ذم طم٤مل  أىمقل 

سمٙمقن اًمرواي٦م طم٤مل االؾمت٘م٤مُم٦م  واجلقاب : ان هذا ُمبٜمل قمغم صمبقت االـمالق حل٤مًم٦م اًمٕمٚمؿ

ٙمقهن٤م طم٤مًم٦م االٟمحراف واًمؽمدد وطمٞم٨م ان احل٤مًم٦م اعمٕمت٤مدة هل طم٤مًم٦م اًمؽمدد وطم٤مًم٦م اًمٕمٚمؿ سم

طم٤مًم٦م االٟمحراف وهل شمٕمٚمٞمؾ  إممسمؾ شمقضمد ىمريٜم٦م شمٕملم ان اًمٜمٔمر هق  ومال يٜمٕم٘مد االـمالق
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، وشمٗمّمٞمؾ اًمِمٞمخ  اًمٜمّم٥م وهل ىمريٜم٦م ُمتّمٚم٦م إمم( ذًمؽ سمتحقًمف اًمِمٞمخ اًمّمدوق )

(ذم اًمٕمدة سملم ُم٤م يرويف ذم طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف وم ). ٞم٘مبؾ وُم٤م يرويف ذم طم٤مل اٟمحراومف ومال ي٘مبؾ 

 وهل ىمريٜم٦م ُمٜمٗمّمٚم٦م .

سمـ  أمحد: ىمد اشمْمح ان ه٤مشملم اًمِمٝم٤مدشملم ال شمٗمٞمدان اًمٓمٕمـ ذم ىمبقل رواي٤مت  وم٢مذن

ان االصؾ ومٞمام ٟم٘مؾ قمٜمف هق يمقٟمف  هالل ُمـ ظمالل شمقصمٞم٘مف طم٤مل االؾمت٘م٤مُم٦م سمْمٛمٞمٛم٦م دقمقى

 ذم طم٤مل االؾمت٘م٤مُم٦م .

ح ذم ىم٤مقمدة ان اًمث٘م٦م ال يٜم٘مؾ قمـ اعمذُمقم وىم٧م ذُمف سمؾ ئمٝمر ُمـ هذيـ اًم٘مدطملم اًم٘مد

ال ُمـ ضمٝم٦م قمدم صمبقت شمقصمٞم٘مف طم٤مل  وان قمدم ىمبقل اًمٓمري٘م٦م اعمت٘مدُم٦م ُمـ هذه اجلٝم٦م

 اؾمت٘م٤مُمتف .

وذم  أمحدان يدقمك اهنؿ اٟمام ي٘مدطمقن ذم اًمٓمري٘م٦م اعمت٘مدُم٦م ًم٘مبقل رواي٤مت  إالاًمٚمٝمؿ 

 ظمّمقص ه٤مشملم اًمروايتلم .ذُمف ذم  ىم٤مقمدة ان اًمراوي اٟمام يروي قمـ اعمذُمقم ىمبؾ

وًمٙمـ هذا اٟمام يست٘مٞمؿ ومٞمام ًمق اسمرزت ظمّمقصٞم٦م هل٤مشملم اًمروايتلم ومالطمظ وشم٠مُمؾ واال 

 ومال ُمٕمٜمك ًمٚمتخّمٞمص .

( قمٚمؼ سمف قمغم ـمٕمـ ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م ) واُم٤م ُم٤م اوم٤مده )ُمد فمٚمف اًمنميػ( ومػمد قمغم ُم٤م

قز اًمٕمٛمؾ هب٤م سمـ هالل جي أمحدان رواي٤مت  ( هقان ُم٘مّمقد ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م ) إممان ُمرده 

اهن٤م   إمم أوال ٟم٘مقل سم٤مٟمف ال جيقز اًمٕمٛمؾ هب٤م وال خيٗمك سمٕمده قمـ اًمٔم٤مهر ًمٚمٖم٤مي٦م  األىمؾقمغم  أو

 ُم٤م ومٞمف سمٕمقٟمف شمٕم٤ممم . ئوؾمٞمجال جيقز اًمٕمٛمؾ هب٤م قمٜمد اعمٕم٤مرض٦م ال ذم ٟمٗمسٝم٤م 

ُم٤م اوم٤مده  إمموُم٤م اوم٤مده ُمـ اًم٘مريٜمتلم ومٝمام همػم شم٤مُمتلم وم٤من قمٛمٚمف هب٤م  ىمد ي٘م٤مل سم٤مٟمف راضمع 

رواه اعمْمٕمٗمقن واعمتٝمٛمقن ال جيقز اًمٕمٛمؾ سمف   سمٕمض يمٚمامشمف اًمنميٗم٦م ذم اًمٕمدة ُمـ ان ُم٤مذم

مل  إذا ( ُمـ ان اخلؼم اعمروي0ص 1ُمع ىمٞم٤مم اًم٘مريٜم٦م وُم٤م ضم٤مء ذم اول االؾمتبّم٤مر )ج إال

يقضمد ًمف ُمٕم٤مرض وال اومتقا سمخالومف ومٔم٤مهرهؿ اًمٕمٛمؾ سمف يٜمت٩م ان هذا ىمد ىم٤مُم٧م اًم٘مريٜم٦م 
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 إالويٓمرطمف صمؿ ان هلذا اخلؼم ُمٕم٤مرض ومال حمٞمص  إذنف يمٞمػ يرده قمٚمٞمف وًمٙمـ يرد قمٚمٞمف اٟم

وُم٤م اوم٤مده ُمـ  سم٤مالًمتزام سم٤من قمٛمٚمف ىمد ظم٤مًمػ ُمبٜم٤مه وُمثٚمف همػم قمزيز ُمـ اًمِمٞمخ وال ُمـ همػمه

سمـ هالل ال ي١مصمر ذم صح٦م اخلؼم ومٖم٤مي٦م ُم٤م يقضمبف االؿمٙم٤مل قمغم اًمِمٞمخ  أمحدان اًمٓمٕمـ ذم 

( )سمـ هالل ال جيقز  أمحدُمف ذم ان رواي٤مت اًمتٜم٤مزل قمـ فم٤مهر يمال وال ي٘متيض سمذًمؽ

 اًمٕمٛمؾ هب٤م .

وال ٟم٘مقل سم٤مٟمف ال  أي: ال حمذور ذم شمٗمسػم اًمٕمب٤مرة سم٤مٟمف جيقز اًمٕمٛمؾ سمروايتف  إن ىمٚم٧م

ايمثر ُمـ قمدم ىمقل ذًمؽ ٟم٘مقل اٟمف جيقز اًمٕمٛمؾ  جيقز اًمٕمٛمؾ هب٤م سمؾ يمل يٙمقن خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمٔم٤مهر

ُم٘م٤مم  طمديثف ذم إممسمٜم٘مٚمف اٟمف ال يٚمتٗم٧م طمديثف ومٞمام خيتص  إممهب٤م وذًمؽ ان ُمٕمٜمك ال يٚمتٗم٧م 

اعمٕم٤مرض٦م واُم٤م ًمق مل يقضمد ًمف ُمٕم٤مرض ومال ُم٤مٟمع ُمـ اًمٕمٛمؾ سمف )ال ُمـ ضمٝم٦م ان اخلؼم طمٞمٜمئذ 

قمغم صحتف وهق روايتٝمؿ ًمف ُمع قمدم رواي٦م ُمٕم٤مرض٦م  و ان يم٤من ضٕمٞمٗم٤ًم وًمٙمـ ًمف ىمريٜم٦م شمدل

اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ ضمٝم٦م ُمبٜم٤مه ُمع قمدم اومت٤مئٝمؿ سمخالومف يمل جي٤مب قمٜمف سمام شم٘مدم( سمؾ حيتٛمؾ ان هذا 

ذم اًمٕمٛمؾ سم٠مظمب٤مر اًمث٘م٤مت وم٤مؾمدي اًمٕم٘مٞمدة ُمـ اٟمف طمج٦م ذم ٟمٗمسف وًمٙمٜمف ال يّمٚمح 

 ًمٚمٛمٕم٤مرض٦م .

ىمٚم٧م : هذا اًمتقضمٞمف وان يم٤من ًمف وضم٤مه٦م وًمٙمٜمف ُمع ذًمؽ ومٝمذا اًمتٗمسػم خم٤مًمػ ًمٚمٔم٤مهر 

ْمٕمٗملم ال يت٠مشمك ذم اًمٖمالة واعمتٝمٛملم واعم ان فم٤مهر اًمٕمدة ان اًمتٗمّمٞمؾ اعمزسمقر إممهذا ُمْم٤موم٤ًم 

( هذا واُم٤م ُم٤م اوم٤مده )ُمد فمٚمف( ذم ُمٜم٤مىمِم٦م يمالم اًمِمٞمخ 151ص 1)اٟمٔمر اًمٕمدة ج

ومٝمق ال يدومع االؿمٙم٤مل سم٠من فم٤مهره قمدم ىمبقل اًمٓمري٘م٦م اعمت٘مدُم٦م ًمتّمحٞمح  (اًمّمدوق)

وان هذا رء حمتٛمؾ ذم  سمؾ فم٤مهره اٟمف ال ُم٤مٟمع ُمـ اًمرواي٦م قمٜمف سمٕمد اٟمحراومف أمحدرواي٤مت 

 .رواي٤مشمف ومال شمٙمقن طمج٦م ًمذًمؽ 
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واحلؼ ذم ُم٘م٤مم اعمٜم٤مىمِم٦م ان ي٘م٤مل ان اقمت٘م٤مدمه٤م سم٤مطمتامل ان شمٙمقن اًمرواي٦م ذم وىم٧م 

سمذًمؽ اذ ىمد ي٘م٤مل ان ُم٤مذيمروه يٚمتئؿ  االٟمحراف همػم طمج٦م هذا ُمع شمسٚمٞمؿ اؾمتٗم٤مدة ضمزُمٝمؿ

 طمتك ُمع شمرددهؿ .

 :)االشؽال الرابع(

ىم٤مل  062( ذم اًم٘مقاٟملم صُم٤م يستٗم٤مد ُمـ سمٕمض يمٚمامت ص٤مطم٥م اًم٘مقاٟملم )

(( :)ذم  إًمٞمف أذٟم٤مال طم٤مل اًمتحٛمؾ يمام  ؼم ذم ذائط اًمراوي هق طم٤مل االداءٕمتاعم :شمٜمبٞمف

 أوقمٜمام يم٤من قمٚمٞمف ُمـ خم٤مًمٗم٦م ذم ديـ ذم ضمقاز اًمرواي٦م قمٛمـ شم٤مب ورضمع  إؿمٙم٤ملاًمّمبل ومال 

ويمذا ذم قمدم اجلقاز قمٛمـ ظمٚمط سمٕمد االؾمت٘م٤مُم٦م طمٞمٜمئٍذ ذم طم٤مل  تفاؾمت٘م٤مُمذم طم٤مل  ومسؼ

 خم٤مًمٗم٦م ذم اعمذه٥م ايْم٤ًم . وقمغم اعمِمٝمقر ان يم٤من اخلٚمط ان يم٤من وم٤مؾم٘م٤ًم ُمٓمٚم٘م٤مً 

ىم٤مل اًمِمٞمخ ذم اًمٕمدة : )وم٠مُم٤م ُم٤م يرويف اًمٖمالة واعمتٝمٛمقن واعمْمٕمٗمقن وهمػم ه١مالء ومام 

طم٤مل االؾمت٘م٤مُم٦م وطم٤مل همٚمق سمام رووه )يمذا(  خيتص اًمٖمالة سمروايتف وم٤من يم٤مٟمقا ُمـ قمرف هلؿ

 أسمقٚم٧م اًمٓم٤مئٗم٦م سمام رواه ذًمؽ قمٛم ومألضمؾطم٤مل االؾمت٘م٤مُم٦م وشمرك ُم٤م رووه ذم طم٤مل ظمٓم٠مهؿ 

زيٜم٥م ذم طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف وشمريمقا ُم٤م رواه ذم طم٤مل ختٚمٞمٓمف ويمذًمؽ  أيباخلٓم٤مب حمٛمد سمـ 

قمزاىمر وهمػم ه١مالء واُم٤م ُم٤م يرووٟمف ذم طم٤مل  أيبسمـ هالل اًمٕمؼمشم٤مئل واسمـ  أمحداًم٘مقل ذم 

 .ختٚمٞمٓمٝمؿ ومال جيقز اًمٕمٛمؾ سمف قمغم يمؾ طم٤مل( اٟمتٝمك

ان يٙمقن ُمقصم٘م٤ًم قمٜمد ُمـ يٕمٛمؾ  إالٝمؾ اًمت٤مريخ وُم٘مت٣م ُم٤م ذيمرٟم٤م شمرك روايتٝمؿ ُمع ضم

 سم٤معمقصمؼ يمام هق االفمٝمر( .

اخلٓم٤مب مل يٙمـ سمٕمٜمقان اًمسٝمق  أيب( : )وىمد يت٠مُمؾ ذم ذًمؽ الن ظمٓم٠م صمؿ ىم٤مل )

اٟمف مل يٙمـ ذم اعمدة اًمتل مل  شمٕمٛمد اًمٙمذب واًمٔم٤مهر إممواًمٖمٗمٚم٦م سمؾ دقمتف االهقاء اًمٗم٤مؾمدة 

وة ًمٙمـ ضمٕمؾ اظمٗم٤مء اعمٕمّمٞم٦م وافمٝم٤مر اًمٓم٤مقم٦م وؾمٞمٚمتلم ئمٝمر ُمٜمف اًمٙمٗمر سمريئ٤ًم ُمٜمف هم٤مي٦م اًمِم٘م٤م
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اًمري٤مؾم٦م واضالل اجلامقم٦م ومٙمٞمػ يٛمٙمـ االقمتامد قمغم روايتف ورواي٦م اُمث٤مًمف  ُم٤م اراد ُمـ إمم

 ذم وىم٧م ُمـ االوىم٤مت .

محزة  أيبورسمام جيٕمؾ هذا ُم١ميدًا ًمْمٕمػ اًم٘مقل سمٙمقن قمثامن سمـ قمٞمسك وقمكم سمـ 

 .صم٘متلم

ومل ئمٝمر ًمٜم٤م شم٤مريخ  األصح٤مبه١مالء ىمد قمٛمؾ سمف  : ومام ٟمراه ُمـ اظمب٤مر اُمث٤مل أىمقل 

قمٛمٚمقا هب٤م القمتامدهؿ قمغم اًم٘مرائـ  اًم٘مرائـ اخل٤مرضمٞم٦م اذ ًمٕمٚمٝمؿ إمماًمرواي٦م ومٕمٚمٞمٜم٤م ان ٟمرضمع 

 اخل٤مرضمٞم٦م ال ًمٙمقن اًمرواي٦م ذم طم٤مل االؾمت٘م٤مُم٦م ومٕمٚمٞمٜم٤م ان ٟمجتٝمد ذم اًم٘مرائـ ايْم٤ًم .

 . األصح٤مبوُمـ اًم٘مرائـ اعمٗمٞمدة ًمٚمرضمح٤من هق قمٛمؾ مجٝمقر 

ُمـ اًمت٠مُمؾ اًمٔمـ ُمـ اًم٘مرائـ اخل٤مرضمٞم٦م ومالسمد  واحل٤مصؾ ان اعمٕمٞم٤مر ذم اُمث٤مل ذًمؽ ىمقة

سمـ سمِم٤مر وقمكم سمـ اؾمب٤مط ممـ يم٤مٟمقا  قمـ احلسـ األصح٤مبواًمتٗمحص ذم ُمثؾ ُم٤م يرويف 

 قمغم رواي٤مهتؿ . األصح٤مبصمؿ شم٤مسمقا ورضمٕمقا واقمتٛمد  اإلُم٤مُمٞم٦مُمـ همػم 

اؾمح٤مق سمـ طمريز ُمـ اًمقاىمٗمٞم٦م اًمذيـ محزة و أيبوُمثؾ قمكم سمـ حمٛمد سمـ رسم٤مح وقمكم سمـ 

وسح اضمالء اعمت٠مظمريـ سم٘مبقل  األصح٤مب تاحلؼ صمؿ شمقىمٗمقا وروى قمٜمٝمؿ صم٘م٤ميم٤مٟمقا قمغم 

ُم٤م ذيمر( صمؿ قمٚمؾ ذًمؽ سمام  ألضمؾرواي٤مهتؿ ُمع ضمٝمؾ اًمت٤مريخ ومٞمٛمٙمـ اًمقصمقق قمغم رواي٤مهتؿ 

قمٜمٝمؿ سمٕمد ان اًمرواة يم٤مٟم٧م شمبتٕمد قمـ اًمقاىمٗمٞم٦م واُمث٤مهلؿ ُمـ ومرق اًمِمٞمٕم٦م ومال شمروي  ُمٚمخّمف

 ذم طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتٝمؿ . اٟمحراومٝمؿ ومٙمؾ رواي٦م ُمروي٦م قمٜمٝمؿ ومٝمل ُمسٛمققم٦م ُمٜمٝمؿ 

 : يتٚمخص ُم٤م اوم٤مده ذم قمدة ٟم٘م٤مط : أىمقل 

مل يٙمـ سمٕمٜمقان اًمسٝمق واًمٖمٗمٚم٦م سمؾ طمّمؾ ٟمتٞمج٦م اشمب٤مع االهقاء  إذاان االٟمحراف -1

 ًمبٓم٤مئٜمل .وقمثامن سمـ قمٞمسك وا اخلٓم٤مب أيبوم٤من هذا مم٤م يرض سم٤مًمقصم٤مىم٦م . وىمد ـمبؼ هذا قمغم 
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واًمٙمؼمى اًمتل اوم٤مده٤م ذم هم٤مي٦م اعمت٤مٟم٦م واًم٘مقة وٟمحـ ٟمقاوم٘مف قمغم ذًمؽ ، وىمد ـمب٘مٜم٤م ىمبؾ 

سمـ قمٞمسك واؾمتٜمتجٜم٤م قمدم وصم٤مىمتف ذم  ( هذه اًمٙمؼمى قمغم قمثامناـمالقمٜم٤م قمغم ُم٤م ذيمره )

 سمٕمض االسمح٤مث اًمٗم٘مٝمٞم٦م .

ـ ان ُمثؾ ه١مالء االؿمخ٤مص اًمذي طمّمؾ اٟمحراومٝمؿ ٟمتٞمج٦م اشمب٤مع االهقاء ومال يٛمٙم-3

 أوىمبؾ اسمرازه ذًمؽ يم٤من وم٤مؾم٘م٤ًم  االقمتامد قمٚمٞمٝمؿ طمتك ىمبؾ اسمرازهؿ اٟمحراومٝمؿ الطمتامل اٟمف

 اسمراز ذًمؽ يتٜم٤مرم وهمرضف ُمـ االضالل واًمري٤مؾم٦م . ألٟمفيمذاسم٤ًم وًمٙمٜمف مل يؼمز ذًمؽ 

 األُمروهذه اًمٜم٘مٓم٦م اًمتل اوم٤مده٤م وان يم٤مٟم٧م شمتْمٛمـ ٟمٙمت٦م دىمٞم٘م٦م وىمد اقمجبٜم٤م هب٤م اول 

ومٞمٝم٤م ُمـ االؿمٙم٤مل وم٤من هذا  ُم٤م إممهب٤م وًمٙمـ سمٕمد ذًمؽ شمٜمبٝمٜم٤م  اًم٘مبقل إمماقمج٤مسم٤ًم ضمرٟم٤م 

ان يبٚمغ  إالاالطمتامل ُمٚمٖمك سم٘م٤مقمدة االؾمتّمح٤مب وسم٘م٤مقمدة فمٝمقر طم٤مل اعمسٚمؿ ومال اصمر ًمف 

 اًمٕمٚمٛمل . أوُمستقى اًمٕمٚمؿ 

سمٕمد ُم٤م قمروم٧م ُمـ قمدم ضمقاز اًمٕمٛمؾ سم٤مظمب٤مرهؿ - سم٠مظمب٤مرهؿ األصح٤مبان قمٛمؾ -2

 ان يٙمقن ًمٚم٘مرائـ اخل٤مرضمٞم٦م . السمد -ذم اًمٜم٘مٓم٦م اًمس٤مسم٘م٦مذم طم٤مل االؾمت٘م٤مُم٦م ايْم٤ًم عم٤م شم٘مدم 

( وىمد يٗمٝمؿ ُمٜمف ان قمٛمٚمٝمؿ حمتٛمؾ ان يٙمقن ُمستٜمدًا هٙمذا ىمد يٗمٝمؿ ُمـ يمالُمف )

وًمٕمؾ هذا هق فم٤مهر يمالُمف  اًم٘مرائـ اخل٤مرضمٞم٦م إممًمٙمؾ ُمـ اجلٝمتلم وال يتٕملم اؾمتٜم٤مده 

(. ) 

-٤م ال يٜمبٖمل حتٛمٞمٚمٝم٤م ( طمتك قمغم شم٘مدير صحتٝم: ان اًمٜمٙمت٦م اًمتل اوم٤مده٤م ) أىمقل 

اًمٔم٤مهر ال يرشمبقن اصمرًا قمغم اطمتامل  وم٤مهنؿ قمغم األصح٤مبقمغم  -طمتك قمغم ُمستقى االطمتامل

يمذب ؾم٤مسمؼ وًمق قمغم ُمستقى االطمتامل  أواًمٙمذب اًمالطمؼ يم٤مؿمػ قمـ ومسؼ  أوان اًمٗمسؼ 

 وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتٝمؿ . سم٠مظمب٤مرهؿ( ذم اًمٕمدة سم٤مًمٕمٛمؾ وىمد سح ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م ) ظمّمقص٤مً 

اطمدى اجلٝمتلم رء وضمٞمف سمؾ  إممُمستٜمد  سم٠مظمب٤مرهؿُمـ ان اًمٕمٛمؾ  ٟمٕمؿ ُم٤م اوم٤مده

اذ مل يٙمـ ًمدهيؿ ـمريؼ ًمتٛمٞمٞمز  اًمٔم٤مهر اهنؿ دائاًم يٕمٛمٚمقن سمذًمؽ ُمـ ضمٝم٦م اًم٘مرائـ اخل٤مرضمٞم٦م
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ُم٤م روي ذم وىم٧م االؾمت٘م٤مُم٦م قمـ همػمه وان اسمرز سمٕمض اعمت٠مظمريـ ـمري٘م٤ًم سم٤من االضمالء ال 

اهنؿ يم٤مٟمقا ُمٚمتٗمتلم ًمذًمؽ وقم٤مُمٚملم سمف  ان ي٘م٤مل إالوىم٧م االٟمحراف  يروون قمـ اًمِمخص

 وًمٞمس سمبٕمٞمد.

يم٤مٟمقا يٛمتٜمٕمقن ُمـ اًمرواي٦م قمـ اعمٜمحرف وىم٧م اٟمحراومف وم٤مذا وضمدٟم٤م  األصح٤مبن إ-0

ان اًمرواي٦م قمـ اصٚمٝمؿ اعمٕمتٛمد  أو رواي٦م قمٜمٝمؿ قمٚمٛمٜم٤م اُم٤م سم٠مهن٤م ُمروي٦م قمٜمٝمؿ طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتٝمؿ

خ اعمٕمتٛمديـ يمٙمت٥م اًمٓم٤مـمري قمـ اصٚمٝمؿ اعم٠مظمقذ قمـ اعمِم٤مي أواعم١مًمػ ىمبؾ ومس٤مد اًمٕم٘مٞمدة 

 ( اٟمف روى يمتبف قمـ اًمرضم٤مل اعمقصمقق هبؿ وسمرواي٤مهتؿ .اًمٓم٤مئٗم٦م ) وم٘مد ذيمر ؿمٞمخ

: ىمد يتقهؿ اًمتداومع سملم هذه اًمٜم٘مٓم٦م وؾم٤مسم٘متٝم٤م ويٜمدومع سم٤مطمتامل ان شمٙمقن اًمٜم٘مٓم٦م  أىمقل 

وهذه اًمٜم٘مٓم٦م ظم٤مص٦م سمٛمـ  اًمس٤مسم٘م٦م ظم٤مص٦م سم٤مالؿمخ٤مص اًمذيـ اٟمحرومقا ٟمتٞمج٦م ًمٚمٝمقى

 قمـ احلؼ .اٟمحرف همٗمٚم٦م 

وقمغم اي٦م طم٤مل : ىمد وضمٝمٜم٤م ذم ُم٤م ؾمبؼ اًمرواي٦م قمـ اعمٜمحروملم وُم٤م اوم٤مده ُمـ اطمتامل ان 

يستٚمزم اًمٜم٘مؾ  ألٟمفظمالف اًمٔم٤مهر  اًمرواي٦م قمـ اصٚمف اعمٕمتٛمد اعم١مًمػ ىمبؾ اٟمحراومف ومٝمق

وضم٤مدة ال ُمِم٤مومٝم٦م وهٙمذا اطمتامل اٟمف رواه قمٜمف اعمِم٤ميخ اعمٕمتٛمدون ومٝمق ال جيدي وم٤من 

 ال شمٙمِمػ قمـ اًمتبٜمل عم٤م يرويف .  صاًمرواي٦م قمـ اًمِمخ

 قمٚمٞمٝم٤م . إؿمٙم٤ملومتٚمخص ُمـ يمؾ ذًمؽ ان هذه اًمٙمؼمى شم٤مُم٦م وال 

 هب٤م ٟمقرد ًمف سمٕمض اًم٘مرائـ اعمقرصم٦م ًمالقمتامد قمٚمٞمٝم٤م . سم٤مإليامنوُمـ مل يٙمـ ىمٚمبف ُمٓمٛمئٜم٤ًم 

 )×( اإلُم٤مم)ـمبٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م سملم اًمِمٞمٕم٦م وُمـ صدر ُمٜمٝمؿ االٟمحراف اًمتل يرؾمٛمٝم٤م 

 .(ألصح٤مسمف

واًمذي هق شم٘مرير ألسمح٤مث اًمِمٞمخ - 381سمحقث ذم ُمب٤مين قمٚمؿ اًمرضم٤مل صضم٤مء ذم 

اصح٤مسمف  )×( اإلُم٤ممشمٕمٚمٞمؿ  ذيمر سمٕمض اًمرواي٤مت اًمتل يستٗم٤مد ُمٜمٝم٤م -اًمسٜمد )ُمد فمٚمف(

ـمبٞمٕم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمـ يم٤مٟمقا ُمست٘مٞمٛملم صمؿ اٟمحرومقا ويستٗم٤مد ُمٜمٝم٤م امج٤مالً اٟمف يم٤مٟم٧م هٜم٤مك 
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ًمؽ ُمـ ضمٝم٦م ان طمْمقرهؿ قمٜمدهؿ وؿمخّمٞم٤مهتؿ هل١مالء وذ ُم٘م٤مـمٕم٦م ُمـ اقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م

 يستٚمزم دقماًم ًمٙمٞم٤مهنؿ اًمْم٤مل .

ضم٤مء ذم اًمٙمت٤مب اعمذيمقر : )...روى اًمٙمٌم حت٧م قمٜمقان اًمقاىمٗم٦م سمسٜمده قمـ يقٟمس سمـ 

: اقمٓمل ه١مالء اًمذيـ يزقمٛمقن ان اسم٤مك طمل  (×)يٕم٘مقب ىم٤مل ىمٚم٧م أليب احلسـ اًمرض٤م 

 ٦م( .ُمـ اًمزيم٤مة ؿمٞمئ٤ًم ؟ ىم٤مل : ال شمٕمٓمٝمؿ وم٤مهنؿ يمٗم٤مر ُمنميمقن زٟم٤مدىم

وًمٞمس اًمِم٤مهد ذم ُمٜمٕمٝمؿ اًمزيم٤مة وم٤مٟمف ال يستٚمزم ُمٜمع احلْمقر ذم جم٤مًمسٝمؿ ظمّمقص٤ًم 

يستقضم٥م  )×( اإلُم٤مموم٤من ذم  هلؿ )×( اإلُم٤ممًمٚمتٕمٚمؿ واٟمام اًمِم٤مهد ذم سمٞم٤من درضم٦م ذم 

ان اًمرواة سمٓمبٞمٕم٦م  إممقمدم طمْمقر جم٤مًمسٝمؿ ُمـ ضمٝم٦م ان احلْمقر يٕمد دقماًم هلؿ هذا ُمْم٤موم٤ًم 

وهذا  )×(ُمـ ضمٝم٦م اهنؿ اشمب٤مقمف  )×( اإلُم٤ممل ٟمٗمس ٟمٔمرة ٟمٔمرهتؿ ه احل٤مل ؾمقف شمٙمقن

 سمحد ذاشمف يقًمد ومجقة سملم اًمٓمروملم .

ي٘مقل : ي٤م حمٛمد سمـ  (×))وروى ايْم٤ًم قمـ حمٛمد سمـ قم٤مصؿ ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م اًمرض٤م 

ومداك اضم٤مًمسٝمؿ واٟم٤م خم٤مًمػ هلؿ ىم٤مل :  قم٤مصؿ سمٚمٖمٜمل اٟمؽ دم٤مًمس اًمقاىمٗم٦م ىمٚم٧م ٟمٕمؿ ضمٕمٚم٧م

ؾمٛمٕمتؿ  إذال : )وىمد ٟمزل قمٚمٞمٙمؿ ذم اًمٙمت٤مب اٟمٙمؿ ال دم٤مًمسٝمؿ وم٤من اهلل )قمز وضمؾ( ي٘مق

ويستٝمزأ هب٤م ومال شم٘مٕمدوا ُمٕمٝمؿ طمتك خيقضقا ذم طمدي٨م همػمه يٕمٜمل  آي٤مت اهلل يٙمٗمر هب٤م

 سم٤مآلي٤مت االوصٞم٤مء اًمذيـ يمٗمروا هب٤م اًمقاىمٗم٦م( .

ودالًمتٝم٤م شمبتٜمل قمغم اـمالق اعمج٤مًمس٦م ًمٚمٛمج٤مًمس٦م ذم ؾمبٞمؾ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وىمد يقهـ سمام 

اعم٘م٤مم يقضمد قمٜمقان صم٤مٟمقي ومال  وًمق ُمـ اعمٜم٤مومؼ وًمٙمـ يرده اٟمف ذمدل قمغم اظمذ احلٙمٛم٦م 

يٙمقن هذا اًمٗمرد اعمٕمٜمقن سم٤مًمٕمٜمقان اًمث٤مٟمقي ُمِمٛمقالً ًمٚمدًمٞمؾ وقمغم ان اعم٘مّمقد هق اًمٜمٝمل 

يمام يدل  )×(ال ظمّمقص اعمج٤مًمس٦م اعم٘مروٟم٦م سم٤مالؾمتٝمزاء سم٤مألئٛم٦م  قمـ ُمٓمٚمؼ اعمج٤مًمس٦م

 اعمج٤مًمس٦م .  ان اعم٘مّمقد ُمٓمٚمؼقمٚمٞمف فمٝمقر اًمتٕمٚمٞمؾ احل٤ميمؿ قمغم فمٝمقر اعمٕمٚمؾ ذم
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( سمٛمس٤مئؾ ×اًمرض٤م ) إممعمب٤مرك ىم٤مل يمتب٧م )وروى اًمٙمٌم ايْم٤ًم قمـ حيٞمك سمـ ا

 إممقمز وضمؾ )ُمذسمذسملم سملم ذًمؽ ال  وم٠مضم٤مسمٜمل ويمٜم٧م ذيمرت ذم آظمر اًمٙمت٤مب ىمقل اهلل

  .ه١مالء( إممه١مالء وال 

ُمـ  والوم٘م٤مل : ٟمزًم٧م ذم اًمقاىمٗم٦م و وضمدت اجلقاب يمٚمف سمخٓمف ًمٞمس هؿ ُمـ اعم١مُمٜملم 

اعمسٚمٛملم هؿ ُمـ يمذب سمآي٤مت اهلل وٟمحـ اؿمٝمر ُمٕمٚمقُم٤مت ومال ضمدال ومٞمٜم٤م وال روم٨م وال 

  ومسقق ومٞمٜم٤م اٟمّم٥م هلؿ ُمـ اًمٕمداوة ي٤م حيٞمك ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م( .

يمٚمام اؿمتد ازدادت  )×( اإلُم٤ممواًمِم٤مهد ذم ؿمدة اًمذم اًمذي هلؿ وىمد قمروم٧م ان ذم 

متٜمع قم٤مدة طمتك  لم اًمٓمروملم ومجقة سم دسم٤مخت٤مذهؿ اقمداء و اخت٤مذهؿ اقمداء يقًم األُمراًمٜمٗمرة وذم 

 أسمقُمـ طمْمقر  جمٚمس اًمدرس )وروى اًمٙمٌم ايْم٤ًم قمـ يقٟمس سمـ قمبد اًمرمحـ ىم٤مل ُم٤مت 

وقمٜمده اعم٤مل اًمٙمثػم ويم٤من ذًمؽ ؾمب٥م وىمقومٝمؿ  إالوًمٞمس ُمـ ىمقاُمف اطمد  (×) احلسـ

محزة  أيبديٜم٤مر وقمٜمد قمكم سمـ  وضمحقدهؿ ُمقشمف ويم٤من قمٜمد زي٤مد اًم٘مٜمدي ؾمبٕمقن اًمػ

احلسـ  أيب أُمرًمػ ديٜم٤مر ىم٤مل : ومٚمام رأي٧م ذًمؽ وشمبلم قمكم احلؼ وقمروم٧م ُمـ صمالصمقن ا

 إممىم٤مل : ومبٕمث٤م ازم وىم٤مال ُم٤م شمدقمق  إًمٞمفُم٤م قمٚمٛم٧م شمٙمٚمٛم٧م ودقمقت اًمٜم٤مس  (×اًمرض٤م )

 وىم٤مال ًمف : يمػ . هذا ان يمٜم٧م شمريد اعم٤مل ومٜمحـ ٟمٖمٜمٞمؽ وضٛمٜم٤م زم قمنمة آالف  ديٜم٤مر

فمٝمرت اًمبدع ومٕمغم اًمٕم٤ممل  إذااهنؿ ىم٤مًمقا  (ىم٤مل يقٟمس هلام اُم٤م رويٜم٤م قمـ اًمّم٤مدىملم )

ان ئمٝمر قمٚمٛمف وم٤من مل يٗمٕمؾ ؾمٚم٥م ٟمقر االيامن، وُم٤م يمٜم٧م ألدع اجلٝم٤مد واُمر اهلل قمغم يمؾ 

 طم٤مل : ومٜم٤مصب٤مين وافمٝمرا زم اًمٕمداوة( .

 أيوهذه اًمرواي٦م شمقضح ًمٜم٤م اوالً ان ـمبٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م سملم اًمٓمروملم يم٤مٟم٧م هل اًمٕمداوة 

ضم٤مٟمبٝمؿ يمام هؿ يٜمٔمرون هلؿ ٟمٔمرة  ست٘مٞمٛملم ٟمٔمرة اقمداء ُمـاعم إممان اعمٜمحروملم يٜمٔمرون 

. وصم٤مٟمٞم٤ًم : ان االضمقاء اًمتل سملم اًمٓمروملم يم٤مٟم٧م اضمقاء طم٤مرة ال شمسٛمح  -يمام قمروم٧م-اقمداء 

سم٤مالطم٤مدي٨م اًمتل شم٘متيض اضمقاءًا سم٤مردة ه٤مدئ٦م ًمٚمتٕمٚمٞمؿ واًمتٕمٚمؿ واًمتحدي٨م  هلؿ قمٜمد اًمٚم٘م٤مء
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سمٛمٜم٤مؾمب٦م ُم٤م يٜم٘مٚمٝم٤م  يمروا رواي٦م ومٞمذيمروهن٤مسم٤مًمرواي٤مت اًمنميٗم٦م واًمسامع هل٤م وًمئـ طمدث وذ

 اًمراوي ومٞمتِمخص زُم٤من اًمرواي٦م .

ىم٤مل )ُمد فمٚمف( وهمػم ذًمؽ جيده٤م اعمتتبع ذم يمت٤مب رضم٤مل اًمٙمٌم ذم شمرمج٦م رؤؾم٤مء ومرىم٦م 

ذم اًمٖمٞمب٦م وهمػمه٤م ُمـ اعمٔم٤من االظمرى  اًمقاىمٗم٦م وُم٤م رواه اًمّمدوق ذم ايمامل اًمديـ واًمِمٞمخ

ؤؾم٤مء اًمقىمػ طمساًم عم٤مدة ضالًمتٝمؿ . و قمٚمٞمف ومٞمٔمٝمر اهنؿ اًمداًم٦م قمغم ُم٘م٤مـمٕم٦م اًمِمٞمٕم٦م سمِمدة ًمر

 يتحٛمٚمقا اًمرواي٦م قمٜمٝمؿ ذم ومؽمة اٟمحراومٝمؿ( مل

 :(أخرى)قرائن 

ىم٤مل هب٤مء اعمٚم٦م واًمديـ اًمٕم٤مُمكم )ىمدس اهلل شمٕم٤ممم روطمف اًمٜم٘مٞم٦م اًمٓم٤مهرة سمحؼ هذا اًمِمٝمر 

:  قمٚمٞمف اخلػم سم٠مرسه صب٤ًم صب٤ًم( اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ٟمحـ ومٞمف ؿمٝمر رضم٥م االص٥م وان يّم٥م

وم٤مؾم٘م٤ًم صمؿ شم٤مب ومل يٕمٚمؿ ان اًمرواي٦م قمٜمف هؾ  أو)وًمق صمب٧م اٟمف يم٤من ذم وىم٧م همػم اُم٤مُمل 

 سمٕمده٤م مل شم٘مبؾ طمتك ئمٝمر ًمٜم٤م وىمققمٝم٤م سمٕمد اًمتقسم٦م . أووىمٕم٧م ىمبؾ اًمتقسم٦م 

: ان يمثػمًا ُمـ اًمرواة يمٕمكم سمـ اؾمب٤مط واحلسلم سمـ سمِم٤مر وهمػممه٤م يم٤مٟمقا اوالً  ٢من ىمٚم٧موم

يٕمتٛمدون قمغم طمديثٝمؿ ويث٘مقن  احلؼ واالصح٤مب إممقا صمؿ شم٤مسمقا ورضمٕم اإلُم٤مُمٞم٦مُمـ همػم 

ان شم٤مريخ اًمرواي٦م  اًمذيـ مل يزاًمقا قمغم احلؼ ُمع اإلُم٤مُمٞم٦مهبؿ ُمـ همػم ومرق سمٞمٜمٝمؿ وسملم صم٘م٤مت 

ىمبٚمف سمؾ سمٕمض اًمرواة ُم٤مشمقا قمغم  أوًمٞمٕمٚمؿ اٟمف هؾ يم٤من سمٕمد اًمرضمقع  طقمٜمٝمؿ همػم ُمْمبق

احلؼ ذم  إمم ومل يٜم٘مؾ رضمققمٝمؿُمذاهبٝمؿ اًمٗم٤مؾمدة ُمـ اًمقىمػ ويم٤مٟمقا ؿمديدي اًمتّمٚم٥م ومٞمف 

وىم٧م ُمـ االوىم٤مت اصاًل واالصح٤مب يٕمتٛمدون قمٚمٞمٝمؿ وي٘مبٚمقن اطم٤مديثٝمؿ يمام ىمبٚمقا 

اًمرواي٦م صمب٧م ُمٕمتٛمد قمغم ُم٤م يرويف . ويمام  طمدي٨م قمكم سمـ حمٛمد سمـ ري٤مح وىم٤مًمقا اٟمف صحٞمح

 ( ُمٕمٚماًل ذًمؽ سم٤من×محزة قمـ اًمّم٤مدق ) أيبىمٞمؾ )يمذا( اعمح٘مؼ ذم اعمٕمتؼم رواي٦م قمكم سمـ 

ومال ي٘مدح ومٞمام ىمبٚمف ويمام طمٙمؿ اًمٕمالُم٦م ذم اعمٜمتٝمك  )×(شمٖمٞمػمه اٟمام يم٤من ذم زُمـ اًمٙم٤مفمؿ 

 اًمقاىمٗمٞم٦م . سمّمح٦م طمدي٨م اؾمح٤مق سمـ ضمرير وه١مالء اًمثالصم٦م ُمـ رؤؾم٤مء
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ىمٚم٧م : اعمستٗم٤مد ُمـ شمّمٗمح يمت٥م قمٚمامئٜم٤م اعم١مًمٗم٦م ذم اًمسػم واجلرح واًمتٕمديؾ ان 

ُمـ يم٤من ُمـ اًمِمٞمٕم٦م قمغم  ؿ قمـ خم٤مًمٓم٦م)ريض اهلل قمٜمٝمؿ( يم٤من اضمتٜم٤مهب اإلُم٤مُمٞم٦م أصح٤مسمٜم٤م

( ذم اىمَم اعمراشم٥م ويم٤مٟمقا حيؽمزون قمـ ) األئٛم٦ماحلؼ اوالً صمؿ اٟمٙمر اُم٤مُم٦م سمٕمض 

ومْماًل قمـ اظمذ احلدي٨م قمٜمٝمؿ سمؾ يم٤من شمٔم٤مهرهؿ هلؿ سم٤مًمٕمداوة  جم٤مًمستٝمؿ واًمتٙمٚمؿ ُمٕمٝمؿ

ؿ اؿمد ُمـ شمٔم٤مهرهؿ هب٤م ًمٚمٕم٤مُم٦م وم٤مهنؿ يم٤مٟمقا يالىمقن اًمٕم٤مُم٦م وجي٤مًمسقهنؿ ويٜم٘مٚمقن قمٜمٝم

وئمٝمرون هلؿ اهنؿ ُمٜمٝمؿ ظمقوم٤ًم ُمـ ؿمقيمتٝمؿ ألن طمٙم٤مم اًمْمالل ُمٜمٝمؿ واُم٤م ه١مالء 

يسٚمٙمقا ُمٕمٝمؿ قمغم ذًمؽ  ان  إممرضورة داقمٞم٦م  اإلُم٤مُمٞم٦ماعمخذوًمقن ومٚمؿ يٙمـ ألصح٤مسمٜم٤م 

هنؿ أاالضمتٜم٤مب هلؿ واًمتب٤مقمد ُمٜمٝمؿ طمتك يم٤مٟمقا ذم هم٤مي٦م  اإلُم٤مُمٞم٦ماعمٜمقال وؾمٞمام اًمقاىمٗمٞم٦م وم٤من 

( مل يزاًمقا يٜمٝمقن اًمٙمالب اًمتل اص٤مهب٤م اعمٓمر وائٛمتٜم٤م ) أيرة يم٤مٟمقا يسٛمقهنؿ سم٤معمٛمٓمق

اهنؿ  ؿمٞمٕمتٝمؿ قمـ خم٤مًمٓمتٝمؿ وجم٤مًمستٝمؿ وي٠مُمروهنؿ سم٤مًمدقم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمّمالة وي٘مقًمقن

يمٗم٤مر ُمنميمقن زٟم٤مدىم٦م واهنؿ ذ ُمـ اًمٜمقاص٥م وان ُمـ ظم٤مًمٓمٝمؿ وضم٤مًمسٝمؿ ومٝمق ُمٜمٝمؿ 

ٌم وهمػمه وم٤مذا ىمبؾ قمٚمامؤٟم٤م اًمٙم ممٚمقءة سمذًمؽ يمام ئمٝمر عمـ شمّمٗمح يمت٤مب أصح٤مسمٜم٤مويمت٥م 

طمد ه١مالء وقمقًمقا أقمـ  أصح٤مسمٜم٤موؾمٞمام اعمت٠مظمرون ُمٜمٝمؿ رواي٦م رواه٤م رضمؾ ُمـ صم٘م٤مت 

قمٚمٛمٝمؿ سمح٤مًمف وم٘مبقهلؿ هل٤م وىمقهلؿ سمّمحتٝم٤م السمد ُمـ اسمتٜم٤مئف قمغم  قمٚمٞمٝم٤م وىم٤مًمقا سمّمحتٝم٤م ُمع

 طم٤مًمف ذًمؽ اًمرضمؾ اًمث٘م٦م اًمراوي قمٛمـ هذا إمموضمف صحٞمح ال يتٓمرق سمف اًم٘مدح اًمٞمٝمؿ وال 

احلؼ  إممسمٕمد شمقسمتف ورضمققمف  أويم٤من يٙمقن ؾمامقمف ُمٜمف ىمبؾ قمدوًمف قمـ احلؼ وىمقًمف سم٤مًمقىمػ 

ُمـ يمت٤مسمف اًمذي اًمٗمف  أوقمٜمف ىمبؾ اًمقىمػ  ان اًمٜم٘مؾ اٟمام وىمع ُمـ اصٚمف اًمذي اًمٗمف واؿمتٝمر أو

اًمذيـ قمٚمٞمٝمؿ االقمتامد يمٙمت٥م  أصح٤مسمٜم٤مسمٕمد اًمقىمػ وًمٙمٜمف اظمذ ذًمؽ اًمٙمت٤مب قمـ ؿمٞمقخ 

ان اًمِمٞمخ ؿمٝمد  إالُم٤مُمٞم٦م ن يم٤من ُمـ اؿمد اًمقاىمٗمٞم٦م قمٜم٤مدًا ًمإلوم٤مٟمف وا قمكم سمـ احلسـ اًمٓم٤مـمري

ُمـ  همػم ذًمؽ إممًمف ذم اًمٗمٝمرؾم٧م سم٤مٟمف روى يمتبف قمـ اًمرضم٤مل اعمقصمقق هبؿ وسمروايتٝمؿ 

محزة ُمع ؿمدة  أيباعمح٤مُمؾ اًمّمحٞمح٦م واًمٔم٤مهر ان ىمبقل اعمح٘مؼ ـم٤مب صمراه رواي٦م قمكم سمـ 
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( &ُمـ يمقهن٤م ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ اصٚمف وشمٕمٚمٞمٚمف ) رشمٕمّمبف ذم ُمذهبف اًمٗم٤مؾمد ُمبٜمل قمغم ُم٤م هق اًمٔم٤مه

االصقل ويمذا ىمقل اًمٕمالُم٦م سمّمح٦م رواي٦م اؾمح٤مق  أصح٤مبيِمٕمر سمذًمؽ وم٤من اًمرضمؾ ُمـ 

االصقل ايْم٤ًم وشم٠مًمٞمػ اُمث٤مل ه١مالء  ح٤مبأصوم٤مٟمف صم٘م٦م ُمـ  )×(قمـ اًمّم٤مدق  سمـ ضمرير 

وم٘مد سمٚمٖمٜم٤م قمـ ُمِم٤مخيٜم٤م ىمدس  )×(وىمع ذم زُمـ اًمّم٤مدق  ألٟمفاصقهلؿ يم٤من ىمبؾ اًمقىمػ 

( ) األئٛم٦مؾمٛمٕمقا ُمـ اطمد  إذااالصقل اهنؿ  أصح٤مب ارواطمٝمؿ اٟمف يم٤من ُمـ دأب اهلل

يمٚمف سمتامدي االي٤مم  أوًمئال يٕمرض هلؿ اًمٜمسٞم٤من ًمبٕمْمف  اصمب٤مشمف ذم اصقهلؿ إممطمديث٤ًم سم٤مدروا 

 وشمقازم اًمِمٝمقر واالقمقام واهلل اقمٚمؿ سمح٘م٤ميؼ االُمقر( .

ل وٟمحقه ُمـ اًمقاىمٗم٦م اُم٤م ان ( ان اًمرواي٤مت اعمٜم٘مقًم٦م قمـ اًمبٓم٤مئٜموُمٚمخص ُم٤م ذيمره )

 أواًمٗمف طملم مل يٙمـ واىمٗمٞم٤ًم  ُمٜم٘مقًم٦م قمـ اصٚمف اًمذي  أوشمٙمقن ُمٜم٘مقًم٦م قمٜمف وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف 

اًمذيـ  أصح٤مسمٜم٤مقمـ يمت٤مسمف اًمذي وان اًمٗمف طملم وىمٗمف وًمٙمٜمف اظمذ ذًمؽ اًمٙمت٤مب قمـ ؿمٞمقخ 

 قمٚمٞمٝمؿ االقمتامد .

ح٦م اًمٙمت٤مب وىمد ي٘م٤مل : ان اظمذ ذًمؽ اًمٙمت٤مب قمـ اًمِمٞمقخ اعمٕمتٛمديـ ال يٕمٜمل ص

ال شمستٚمزم صح٦م  ُمٜمسقب ًمف أصؾالطمتامل اٟمف ىمد اض٤مف ومٞمف وهٙمذا وضم٤مدة اًمرواي٦م ذم 

ان شمٙمقن اًمرواي٦م ُمقضمقدة ذم ايمثر ُمـ ٟمسخ٦م ُمـ  إالاالصؾ واٟمف ال اض٤موم٦م ومٞمف وال ٟم٘مٞمّم٦م 

 االصؾ .

وقمغم يمؾ طم٤مل وم٤مالطمتامالن االظمػمان ظمالف فم٤مهر اًمرواي٦م قمـ ٟمٗمس اًمِمخص 

ُم٤م ىمبؾ  إممشمٜمٍمف  يٙمقن هلام رضر قمغم ىم٤مقمدة ان رواي٦م االضمالء اًمقاىمٗمل وسم٤مًمت٤مزم ومال

 االٟمحراف .

( ذم سمٕمض يمٚمامشمف اًمنميٗم٦م ان ُمـ قمٛمؾ ُمـ ٟمٕمؿ ىمد ذيمر اًمسٞمد اًمؼموضمردي )

قمـ وضمقده٤م  اًم٘مدُم٤مء سمرواي٦م اًمقاىمٗمل اًمذي ال يّمح اًمٕمٛمؾ سمروايتف ومٝمذا يٕمٜمل ويٙمِمػ

سمـ هالل .  أمحدىمد ـمبؼ ذًمؽ قمغم ذم االصقل االصٞمٚم٦م اًمتل ٟم٘مؾ قمٜمٝم٤م هذا اًمقاىمٗمل و
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ؾمٜمد ًمتٙم٤مصمر ٟمسخٝم٤م واؿمتٝم٤مره٤م . واهلل  إالوهذه اًمٓمري٘م٦م شمبتٜمل قمغم ان االصقل ال حتت٤مج 

 شمٕم٤ممم هق اًمٕم٤ممل .

 :عذ الؽزى ادذكورة( أخرى)قرائن 

وُم٤م سمٕمده :  251ص 1ىم٤مل اًمسٞمد احلٙمٞمؿ )ُمد فمٚمف اًمقارف( ذم ُمّمب٤مح اعمٜمٝم٤مج ج

ذم قمدم  إؿمٙم٤مليمام ال   -سمـ هالل ىمبؾ اٟمحراومف أمحدوصم٤مىم٦م  ذم أي-ذم ذًمؽ  إؿمٙم٤مل)وال 

ًمٚمرواي٦م قمٜمف سمٕمد ذًمؽ وسمٕمد اؿمتٝم٤مر ًمٕمٜمف واًمؼماءة ُمٜمف واًمتِمٜمٞمع  ألصح٤مباطمْمقر اضمالء 

 أويٜم٤مؾم٥م ُمٕم٤مذهتؿ ًمف ومْماًل قمـ روايتٝمؿ قمٜمف  ُمٜمٝمؿ )قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم( قمٚمٞمف سمٜمحق ال

ٕم٤مذة همػم ُمقضمقد ذم ٟمٗمس ُمالك اًمٜمٝمل قمـ اعم قمٛمٚمٝمؿ سم٤مًمرواي٦م( وًمٙمـ ال خيٗمك ان

ارف( واٟمام هق ُمقضمقد ذم ُم٘مدُم٤مهت٤م هب٤م يمام ئمٝمر ُمـ يمالُمف )ُمد فمٚمف اًمق اًمٕمٛمؾ أواًمرواي٦م 

يمؾ طم٤مل )و  وم٤من اًمرواي٦م قمٜمف شمستدقمل طمْمقر جمٚمسف اًمذي هق دقمؿ ًمٙمٞم٤مٟمف اًمْم٤مل وقمغم

ُمـ اًمٖمالة : )وم٤من  األصح٤مبذًمؽ اًمِمٞمخ ذم اًمٕمدة طمٞم٨م ىم٤مل ذم سمٞم٤من ُمقىمػ  إممىمد اؿم٤مر 

رووه ذم طم٤مل االؾمت٘م٤مُم٦م وشمرك ُم٤م رووه ذم  قمرض هلؿ طم٤مل اؾمت٘م٤مُم٦م وطم٤مل همٚمق قمٛمٚمقا سمام

اخلٓم٤مب حمٛمد  أسمقذًمؽ قمٛمٚم٧م اًمٓم٤مئٗم٦م سمام رواه  وألضمؾطم٤مل ظمٓمئٝمؿ ]ظمٚمٓمٝمؿ خ . ل[ 

سمـ  أمحدطم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف وشمريمقا ُم٤م رواه ذم طم٤مل ختٚمٞمٓمف . ويمذًمؽ اًم٘مقل ذم  زيٜم٥م ذم أيبسمـ 

روايتف ذم طم٤مل ختٚمٞمٓمف وال  خيٗمك ان هذا يرشمبط سمٕمدم صح٦م ( وال قمذاىمر أيبهالل واسمـ 

يرشمبط سمٕمدم اًمرواي٦م قمٜمف ذم طم٤مل ختٚمٞمٓمف سمؾ سم٤مًمٕمٙمس يدل قمغم اًمرواي٦م قمٜمف ذم طم٤مل ختٚمٞمٓمف 

 ًمٚمتٗمّمٞمؾ ذم ُم٤م روي قمٜمف واال يم٤من يمٚمف طمج٦م . وُمـ هٜم٤م ص٤مر هٜم٤مك ُمٙم٤من

ذم طم٤مل االٟمحراف  ان ي٘م٤مل : ان هم٤مي٦م ُم٤م شمدل قمٚمٞمف اًمٕمب٤مرة هق رواي٦م سمٕمض قمٜمٝمؿ إال

ُمـ ضمٝمتف ال ُمـ ضمٝم٦م  ان ي٘م٤مل ومٕمدم طمجٞم٦م اًمرواي٦م طمٞمٜمئذ إالوًمٕمؾ اعم٘مّمقد ُمـ ًمٞمس سمث٘م٦م 

ي٘م٤مل اهن٤م شمدل قمغم رواي٦م سمٕمض اًمث٘م٤مت وال سم٤مس سمف سمٜم٤مءًا قمغم ان  أوذاك اًمذي اٟمحرف 
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اًمث٘م٤مت ومال يِمٙمؾ ىمقًمف )ىمده( ٟم٘مْم٤ًم قمغم  اًم٘م٤مقمدة ظم٤مص٦م سمخّمقص االضمالء ال ُمٓمٚمؼ

 اًم٘م٤مقمدة .

 :)معاجلة احتامل الرواية عن ادـحرف قبل العؾم بحاله(

سمٕمده ومٝمؾ يٛمٙمـ ُمـ  أو)هذا وًمق ومرض روايتٝمؿ قمٜمف سمٕمد اٟم٘مالسمف ىمبؾ فمٝمقر طم٤مًمف 

( شمدويٜمٝم٤م واالهتامم سمحٗمٔمٝم٤م واوم٤مدهت٤م سمٕمد افمٝم٤مرهؿ ) أواطمد ُمٜمٝمؿ اًمٕمٛمؾ سم٤مًمرواي٦م 

صدور اًمرواي٦م وًمٕمٚمف ًمذا  سمٕمد يمامل اًمتثب٧م وؿمدة االطمتٞم٤مط ذم إالطم٤مًمف سم٤مًمقضمف اعمذيمقر 

اٟمف مل يتقىمػ ...( وىم٤مل سمٕمد ذًمؽ : )وُمـ اعمٕمٚمقم  قمغم شمِمدده-طمٙمل قمـ اسمـ اًمٖمْم٤مئري 

ذم اًمرواي٤مت اًمتل سم٠ميدهيؿ قمٜمف اظمذه٤م ُمٜمف ذم طم٤مل االؾمت٘م٤مُم٦م يمام  األصح٤مبُمـ طم٤مل 

اًمتثب٧م ُمـ صحتٝم٤م سمٕمد فمٝمقر طم٤مًمف ًمق ومرض حتٛمٚمٝمؿ هل٤م سمٕمد  أوذم اًمٕمدة  ئمٝمر ُمـ اًمِمٞمخ

 ٘مالسمف وًمق ًمٕمدم االـمالع قمغم طم٤مًمف سمٕمد( .اٟم

سمـ هالل سمٕمد  أمحداٟمف حيتٛمؾ اٟمف ىمد روي قمـ  إؿمٙم٤ملواًمٖمرض ُمـ هذا اًمٙمالم دومع 

اًمراوي ىمد روى  ُم٘مدُم٦م )قمدم اطمتامل ان  إمماٟمحراومف وىمبؾ اًمٕمٚمؿ سمح٤مًمف واٟمف ال طم٤مضم٦م 

رووا قمٜمف طمتك ًمق  ألٟمفىمبؾ قمٚمٛمف سمحّمقل االٟمحراف( اًمتل ىمد اقمتؼمٟم٤مه٤م ُمـ ىمبؾ وذًمؽ 

هب٤م وال يدوهن٤م وال يروهي٤م عمـ سمٕمده ٟمٕمؿ  سمٕمد اٟمحراومف وىمبؾ اًمٕمٚمؿ سمف ومٝمذه اًمرواي٦م ال يٕمٛمؾ

 ذم طم٤مًم٦م واطمدة يرووهن٤م وهل طم٤مًم٦م اًمتثب٧م ُمـ صحتٝم٤م .

ُمـ اذ هق اومم  األىمؾل االٟمحراف قمغم يٜمبف قمغم اهن٤م ىمد ؾمٛمٕمٝم٤م ذم طم٤م أو:  أىمقل 

اًمرواي٤مت . هذا وذم  وىمع اًمتٜمبٞمف سمذًمؽ ذم سمٕمضاًمتٜمبٞمف قمغم اهن٤م ذم طم٤مل االؾمت٘م٤مُم٦م يمام 

وُم٤م سمٕمده : )يتٜمزهقن قمـ صحبتٝمؿ واعمٙم٤معم٦م ُمٕمٝمؿ ويم٤من ائٛمتٝمؿ  062اًم٘مقاٟملم ص

 واًمتؼمي قمٜمٝمؿ( . )قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمسالم( ي٠مُمروهنؿ سم٤مًمٚمٕمـ قمٚمٞمٝمؿ

رء همػم ٦م شم٘متيض شمبٜمل اعمروي وشمّمحٞمحف وهق وومٞمف : ان هذا يبتٜمل قمغم ان اًمرواي

ُمٕمٚمقم اًمْمٕمػ وقمدم  قمغم اٟمف حيدث اًمراوي وال يدون ُم٤م ؾمٛمٕمف قمٛمـ هق أوصحٞمح 
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اًمقصم٤مىم٦م وهق رء همػم صحٞمح ايْم٤ًم ألن اًمث٤مسم٧م قمدم رواي٦م ُم٤م هق ُمٕمٚمقم اًمقضع هذا قمغم 

 اعمذيمقرة شمستٚمزم ؾمٚم٥م وصم٤مىمتف وهق اول اًمٙمالم . شم٘مدير ان اًمراوي ىمد قمٚمؿ سم٠من اًمذُمقم

 قمـ ُمٙم٤معمتٝمؿ ومٚمؿ ٟم٘مػ قمٚمٞمف .هذا واُم٤م ُم٤م اوم٤مده ذم اًم٘مقاٟملم ُمـ اًمٜمٝمل 

 اجلًع بني انرًايت عنو يع انعهى جبرحو()انثاَي :  انتنبيو
سمـ هالل ُمـ  أمحدسمٕمد ان ذيمر ُم٤م ورد ذم  58ص 0ضم٤مء ذم ظم٤ممت٦م اعمستدرك ج

وقمٛمد اعم١مًمٗملم  : )وُمع ذًمؽ ٟمرى االضمالء اًمٙمب٤مر واعمِم٤ميخ اًمٕمٔم٤مم رووا قمٜمفاًمذُمقم

ى ُمٜمٝمؿ أؿ وصٚم٧م اًمٞمٜم٤م هذه اًمتقىمٞمٕم٤مت وسمٛمرٓمٝماظمرضمقا اطم٤مديثف ذم جم٤مُمٞمٕمٝمؿ وسمتقؾم

صمؿ ذيمر ىمده ُمـ روى قمٜمف وُمـ ذيمرهؿ هؿ : ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل  هذه اًمذُمقم واجلروح...(

اًمث٘م٦م  اًمٕمالء اعمذاري أيب أووقمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر احلٛمػمي واسمق حمٛمد قمبد اهلل سمـ اًمٕمالء 

قمكم سمـ حمبقب سمـ واجلٚمٞمؾ حمٛمد  أصح٤مسمٜم٤مُمـ وضمقه اجلٚمٞمؾ اًمذي ذم اًمٜمج٤مر اٟمف 

ومٞمف صم٘م٦م قملم ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر  وُمقؾمك احلسـ سمـ قم٤مُمر سمـ قمبد اهلل االؿمٕمري اًمذي ىم٤مًمقا

واحلسـ سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ اعمٖمػمة وحمٛمد سمـ حيٞمك اًمٕمٓم٤مر واسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اهلٛمداين 

قمكم اًمزيتقين وامحد سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل وقمكم سمـ حمٛمد  اًمث٘م٦م ويمٞمؾ اًمٜم٤مطمٞم٦م واحلسـ سمـ

ىمت٤مدة اًمٕمٛمل  أسمقـ ُمِم٤ميخ اًمٙمٚمٞمٜمل وحمٛمد سمـ قمٞمسك اًمٕمبٞمدي وقمكم سمـ حمٛمد سمـ طمٗمص ُم

  سمـ حيٞمك . أمحداًمث٘م٦م وحمٛمد سمـ 

( : )والسمد ُمـ اجلٛمع سملم رواي٦م ه١مالء اعمِم٤ميخ قمٜمف اًمٙم٤مؿمٗم٦م قمـ صمؿ ىم٤مل )

 وضمقه( . ورد ومٞمف ُمـ اًمذم وُم٤م ىم٤مًمقه ومٞمف اطمد االقمتامد قمٚمٞمف ذم اًمٜم٘مؾ واًمرواي٦م وسملم ُم٤م

: ىمبؾ سمٞم٤من وضمف اجلٛمع السمد ُمـ شمقضٞمح وضمف اًمتٜم٤مذم وم٘مد ي٘م٤مل ان وضمف اًمتٜم٤مذم  أىمقل 

واًمٓمٕمقن اعمذيمقرة شمٗمٞمد  همػم اًمٕم٤مدل  أواجلٚمٞمؾ ال يروي قمـ همػم اًمث٘م٦م  أوهق ان اًمث٘م٦م 

ان مل شمٗمد ُمٕمٝم٤م ؾمٚم٥م اًمقصم٤مىم٦م وًمٕمؾ هذا اًمت٘مري٥م هق اًمذي ئمٝمر  األىمؾؾمٚم٥م اًمٕمداًم٦م قمغم 
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ظمّمقص االضمالء ُمـ  أوواعمٜم٤مؾم٥م هق شم٘مري٥م اعمٜم٤موم٤مة سم٠من اًمث٘م٦م ( و وهٜمف واضح ُمٜمف )

 اىمؽمن ُمع ذًمؽ اعمٕمروومٞم٦م إذا( ظمّمقص٤ًم ×) اإلُم٤مماًمث٘م٤مت ال يروون قمٛمـ صدر ذُمف ُمـ 

ذم طم٘مف  )×( اإلُم٤ممسم٤مًمٙمذب وًمٙمـ طمتك ًمق مل يٕمرف سمذًمؽ وم٤من صدور اًمٚمٕمـ ُمـ 

عمّمٜمٗم٦م طم٤مل اؾمت٘م٤مُمتف ُمقضم٥م االسمتٕم٤مد قمٜمف ويِمػم ًمذًمؽ شمرددهؿ طمتك ذم اًمٕمٛمؾ سمٙمتبف ا

يمام ذم اًمرواي٦م اعمٕمرووم٦م اًمتل شمْمٛمٜم٧م اًمس١مال قمـ طم٤مل يمت٥م اًمِمٚمٛمٖم٤مين سمٕمد اٟمحراومف 

 ويمت٥م سمـ ومْم٤مل سمٕمد اٟمحراومٝمؿ .

وختتص اعمٜم٤موم٤مة ذم اًمرواي٦م اعمب٤مذة ومال شمٕمؿ اًمرواي٦م قمٜمف سمقؾم٤مئط وان فمٝمر ُمـ ؿمٞمخٜم٤م 

سمؾ ىمد متٜمع -شمثب٧م وصم٤مىمتف  مل  اًمٜمقري )ىمده( ان اعمٜم٤موم٤مة شمٕمؿ هذا ايْم٤ًم وهٙمذا ال شمٕمؿ ُمـ

 اإلُم٤مموهٙمذا ال شمٕمؿ ُمـ ال ي١مُمـ سم٤مُم٤مُم٦م  -ت اًمذيـ مل شمٙمـ هلؿ ضمالًم٦م يمبػمةاعمٜم٤موم٤مة ًمٚمث٘م٤م

)×( . 

 :(ًمٚمجٛمع ودومع اعمٜم٤موم٤مة ، ىم٤مل )وقمغم اي٦م طم٤مل وم٘مد ذيمر )ىمده( قمدة وضمقه 

ِمتف قمدم اقمتٜم٤مئٝمؿ سمف وقمدم صمبقشمف قمٜمدهؿ( صمؿ ؿمٞمد ذًمؽ سمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف وُمٜم٤مىم -)أ 

ٟمٕمؿ ًمق مل يٙمـ  وُمـ هٜم٤م ال يت٠مشمك هذا اجلقاب ُمـ ضمٝم٦م ان اًم٘مرائـ شمدل قمغم اؿمتٝم٤مر ذُمف

ؿمٝمرة  إممُمرددًا ذم صمبقشمف ًمت٠مشمك ذًمؽ وًمٙمـ اًم٘مرائـ شمِمػم  أوُمِمٝمقرًا سمؾ صم٤مسمت٤ًم ًمٞمس ُمِمٝمقرًا 

 اًمرضم٤مل واًمرواي٤مت . ذًمؽ يمام هق واضح عمـ ـم٤مًمع يمٚمامت قمٚمامء

وُم٤م ورد اًمقىمػ  أواًمٜمّم٥م  أوه سمف ُمـ اًمٖمٚمق قيٙمقن ُم٤م رُم ان ال -( : )ب ىم٤مل )

واًمْمبط وهؾ هق سمٕمد  ومٞمف ُمرضًا سمام يٕمتؼم ومٞمف قمٜمدهؿ ًمّمح٦م اخلؼم ُمـ اًمّمدوق واًمتثب٧م

يم٠مطمد صم٘م٤مت اًمٗمرق اًمب٤مـمٚم٦م ُمـ اًمزيدي٦م واًمٗمٓمحٞم٦م وارضاهبؿ اًمذيـ  إالصح٦م اًمرُمل 

هذا ايْم٤ًم ذم  ُمـ اًمٜمّم٥م واًمٕمداوة وحيتٛمؾ اقمتٛمدوا قمٚمٞمف ذم اًمرواي٦م وان يم٤مٟمقا ذم ؿمدة

 يمالم اًمٜمج٤مر( .
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سمقاؾمٓم٦م وم٤معمٜم٤موم٤مة ُمدومققم٦م سمٚمح٤مفمف وظم٤مرضم٦م  إال: ان اًمٜمج٤مر ال يروي قمٜمف  أىمقل 

ذم طم٘مف وهق اُم٤م  ختّمّم٤ًم وًمٕمؾ ُم٘مّمقده اٟمف ىمد طمٙمؿ سمقصم٤مىمتف رهمؿ اطمتامل ورود اًمذُمقم

قمدم اؾمتٚمزام اًمذم ؾمٚم٥م اًمقصم٤مىم٦م وًمٙمـ ُمـ راضمع ُمّمٓمٚمح  أوُمـ ضمٝم٦م قمدم صمبقت اًمذم 

اًمٕم٤مُم٦م يمٙمت٤مب اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي اعمّمٜمػ  احلدي٨م ذم يمت٥م اًمدراي٦م واًمرضم٤مل قمٜمدص٤مًمح 

 ذم ذًمؽ قمٚمؿ اٟمف ال يراد قمٜمدهؿ هبذا اعمّمٓمٚمح اًمدالًم٦م قمغم اًمقصم٤مىم٦م .

واُم٤م ُم٤م اوم٤مده ذم هذا اجلقاب وم٘مد يستِمٙمؾ ومٞمف ُمـ ضمٝم٦م ان طمٞمثٞم٦م صدور اًمٚمٕمـ ُمـ 

واضمتامقمٝمؿ قمٜمده وم٤من  قمٜمده )×( اإلُم٤ممال شمتٜم٤مؾم٥م واًمتجٛمٝمر ُمـ ظم٤مص٦م  )×( اإلُم٤مم

ُمقضم٥م ًمٚمتٜمٗمر ُمـ اعمٚمٕمقن واالسمتٕم٤مد قمٜمف ظمّمقص٤ًم ُمـ ىمبؾ ُمـ  )×(صدور اًمٚمٕمـ ُمٜمف 

اٟمحراومف وهلذا يتْمح اًمٗمرق سملم اًمرواي٦م قمـ ُمثؾ اسمـ  قم٤مسوا ومؽمشمٞمف ومؽمة اؾمت٘م٤مُمتف وومؽمة

 هالل وسملم اًمرواي٦م قمـ همػمه ُمـ اسمٜم٤مء اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م واًمٗمرق ُمـ وضمٝملم : 

 .ف مل يّمدر ًمٕمـ ظم٤مص هبؿٟمإ:  األول

اًمرواة رواة قمٜمف ىمبؾ صدور االٟمحراف واُم٤م ن اًمذيـ يٜمٗمرون قم٤مدة هؿ اًمإواًمث٤مين : 

 .ٟمع ومٞمٝمؿ ُمـ اًمرواي٦م قمٜمف اىمؾاًمذيـ ٟمِم٠موا سمٕمد طمدوث اٟمحراومف وم٤من اعم٤م

 ومتٚمخص : ان هذا اًمقضمف همػم صحٞمح ايْم٤ًم .

اؾمت٘م٤مُمتف وىمبؾ  أي٤ممان يٙمقن زُم٤من اًمتٚم٘مل ُمٜمف واالظمذ قمٜمف  - 1( : )جىم٤مل )

 إممُمـ احلؼ  اٟمحراومف قمـ ـمري٘متف وم٤من سيح يمالم اًمّمدوق ذم يمامل اًمديـ اٟمف رضمع 

اًمب٤مـمؾ واذا شم٠مُمٚمٜم٤م ذم شم٤مريخ والدشمف وووم٤مشمف واخلؼم اًمتل )يمذا( ٟم٘مٚمٜم٤م ُمـ اًمٙم٤مذم اًمدال قمغم 

ؾمٜم٦م قمٚمٛمٜم٤م ان االٟمحراف يم٤من ذم اواظمر  اؾمت٘م٤مُمتف وىمقًمف ُمٜمذ ؾم٧م ومخسلم أي٤مميمقٟمف ذم 

اجلامقم٦م اعمذيمقريـ ُمع اظمتالومٝمؿ ذم ـمري٘متٝمؿ  إمموهذا ًمٕمٚمف االفمٝمر سم٤مًمٜمسب٦م  قمٛمره

قمدم شمٗمرىمتٝمؿ سمٞمٜمف وسملم ذم )يمذا( همػمه هذا اًمِمٞمخ اًمّمدوق اًمٜم٤مىمؾ  واـمالقمٝمؿ قمغم طم٤مًمف و

 قمـ ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل ٟمّمبف سمٕمد اًمتِمٞمع ؾمٚمؽ سمف ذم اعمِمٞمخ٦م ُم٤م ومٕمؾ سمٖمػمه ُمـ ذيمره
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( صمؿ ىم٤مل وٟم٘مؾ قمب٤مرشمف )-جٚمز ذم ذطمف ىم٤مل اًمت٘مل اعم إًمٞمفوذيمر اًمٓمريؼ  

()- . )وذم يمالُمف ؿمقاهد جلٛمٚم٦م مم٤م ذيمرٟم٤مه  

سمـ  أمحد( ال ُمٜم٤موم٤مة سملم روايتف قمـ : ىمد قمروم٧م ان ُمثؾ اًمِمٞمخ اًمّمدوق ) أىمقل 

سمِمٙمؾ آظمر اضمقد ُمـ  هالل وسملم ٟم٘مٚمف ذُمف ٟمٕمؿ ؾمٞم٠ميت ُمـ اًمت٘مل اعمجٚمز شمقضمٞمف اعمٜم٤موم٤مة

 هذا اًمقضمف .

سمٕمض اًمرواي٤مت سمؾ ىمد ي٘م٤مل  إممٟمف يدومع اعمٜم٤موم٤مة سم٤مًمٜمسب٦م أومال ؿمبٝم٦م ذم ُم٤م هذا اًمقضمف أو

ٟمف ال يروي اصاًل أؾمٕمد  سمٕمض االؿمخ٤مص سمٙمؾ رواي٤مشمف وم٤مٟمف ىمد ي٘م٤مل ذم ُمثؾ إممسم٤مًمٜمسب٦م 

ان ي٘م٤مل ان ضمالًم٦م ؾمٕمد شمتٜم٤مرم ُمع يمثرة اًمرواي٦م واجلٚمقس  إالسمٕمد اٟمحراومف ) أمحدقمـ ُمثؾ 

ٟمف اطمتامل ضٕمٞمػ همػم أن ي٘م٤مل أ إالروايتلم سمِمٙمؾ قم٤مسمر  وأ قمٜمده ال ُمع اًمرواي٦م قمٜمف سمرواي٦م

 ُمٕمتد سمف( .

وىمد يِمٙمؾ قمغم هذا اًمقضمف سم٤من فم٤مهر رد ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م ًمبٕمض رواي٤مت اسمـ هالل ذم 

اعمحتٛمؾ ان شمٙمقن اًمرواي٦م  ( سم٤مٟمف ُمـ يمتبف احلديثٞم٦م وهٙمذا فم٤مهر رد اًمِمٞمخ اًمّمدوق )

ًمٕم٤مدات ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ُمٜم٤م ومٚمق يم٤من ىمد ؾمٛمٕم٧م ُمٜمف وىم٧م اٟمحراومف وهؿ اقمٚمؿ سم٤مالضمقاء وا

اًمٕم٤مُم٦م شم٘متيض اًمتٜمٗمر ُمٜمف مل يٙمـ ُمـ اًمّمحٞمح هلؿ ان يردوا  ُم٘مت٣م اًمٕم٤مدة ويم٤مٟم٧م االضمقاء

وقمغم اي٦م طم٤مل  رواي٤مشمف سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ اعمذيمقر . وومٞمف : ان اقمت٘م٤مدهؿ هذا ًمٞمس سمحج٦م قمٚمٞمٜم٤م .

 ومٝمذا اًمقضمف ذم اجلٛمٚم٦م السم٠مس سمف .

مم٤م مجٕمٝم٤م ذم  األصح٤مب٤مشمف اًمتل يم٤مٟم٧م ذم ايدي ( : )ان شمٙمقن اظمب٤مره وروايىم٤مل )

االصقل اًمتل هل ُمقازيـ ًمٚمرد  رواه٤م قمـ طمٗمٔمف ُمْمبقـم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمٕمروض٦م قمغم أويمت٤مسمف 

 واًم٘مبقل ومرأوه٤م صحٞمح٦م ظم٤مًمٞم٦م قمـ اًمٖم٨م واًمتخٚمٞمط وم٠مضم٤مزوا اًمٜم٘مؾ قمٜمف .

ومجٞمع ُم٤م ذيمرٟم٤مه آت ذم يمثػم ُمـ ارضاسمف ومٙمـ قمغم سمّمػمة مم٤م ذيمروا ومٞمٝمؿ طمتك ال 

 ـ اعمٜم٤مىمْم٦م سملم اىمقاهلؿ واومٕم٤مهلؿ واهلل اهل٤مدي( .شمٔم
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: هذا ال جيدي وم٤من اعمِمٙمٚم٦م ًمٞمس٧م هل ذم اهنؿ يمٞمػ يٜم٘مٚمقن ظمؼمًا قمٛمـ هق  أىمقل 

ُمـ صدر اًمٚمٕمـ ذم طم٘مف  ُمِمٝمقر سم٤مًمٙمذب طمتك شمٕم٤مًم٩م سمذًمؽ واٟمام هل ان طمْمقرهؿ قمٜمد

 ُمٜمف . )×( اإلُم٤ممومٞمف ٟمحق دقمؿ ًمف وقمدم اقمتٜم٤مء سمٛمقىمػ  -وًمق ألضمؾ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُمٜمف-

واالٟمس٥م ان ي٘م٤مل : ان اعمٜم٤موم٤مة ذم سمٕمض اعمقارد شمٜمدومع سمٙمقن اًمرواي٦م ذم وىم٧م 

ُمـ ال  أواعمٙم٤مٟم٦م اعمرُمقىم٦م  االؾمت٘م٤مُم٦م وشمٜمدومع ذم سمٕمض اعمقارد سم٤مٟمف روى قمٜمف ُمـ ًمٞمس سمتٚمؽ

طمديثلم ُمـ دون  أوسم٤مطمتامل اٟمف روى قمٜمف سمٕمد اٟمحراومف طمديث٤ًم  أو )×( إلُم٤مم٤مسمي١مُمـ 

روى قمٜمف ىمبؾ قمٚمٛمف سم٤مٟمحراومف طمٞم٨م ان اًمٚمٕمـ صدر اوالً  أوُم٤م شم٘مدم( ضمٚمقس قمٜمده )وومٞمف 

 ( .يمام ئمٝمر ذًمؽ ُمـ رواي٦م اًمٙمٌم ) األصح٤مبوظمص سمف ظمقاص 

 :)اجلؿع بني العؿل بروايته وبني الترصيح بجرحه(

 : 58ص 0ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًمٜمقري )ىمده( ذم ظم٤ممت٦م اعمستدرك ج

ع قمٚمٛمف سمْمٕمػ هذا اًمرضمؾ ضمزم )ىم٤مل اًمت٘مل اعمجٚمز ذم ذطمف : اقمٚمؿ ان اعمّمٜمػ ُم

اظمب٤مره ىمبؾ االٟمحراف واعمدار قمغم  سمّمح٦م ُم٤م روي قمٜمف ومٝمق اُم٤م ان يٙمقن ُمْمبقـم٤ًم قمٜمده

يم٤من ُمـ ُمِم٤ميخ االضم٤مزة يمام ئمٝمر ُمـ يمالم  ألٟمفاًمرواي٦م ذم وىم٧م اًمٜم٘مؾ ويم٤من ص٤محل٤ًم واُم٤م 

ومٕمٛمٚمقا سمف  يمت٤مسمف يم٤مٟمقا ىم٤مسمٚمقا ورأوا صحتف إممًمق ٟم٘مؾ اًمٙمت٤مسملم  ألٟمفواُم٤م  اسمـ اًمٖمْم٤مئري

واُم٤م ألن اًمذم يم٤من سمٛمٕمٜمك آظمر وال يٜم٤مذم يمقٟمف صم٘م٦م ُمٕمتٛمدًا قمٚمٞمف ذم اًمٜم٘مؾ يمام ئمٝمر ُمـ 

  .اًمٜمج٤مر( اٟمتٝمك

وذم يمالُمف ؿمقاهد جلٛمٚم٦م مم٤م ذيمرٟم٤مه واراد سم٤مًمٙمت٤مسملم ُم٤م ٟم٘مٚمف اًمٕمالُم٦م ... صمؿ ذيمر قمب٤مرة 

 ( .ٟم٘مٚمٝم٤م اًمٕمالُم٦م ) اسمـ اًمٖمْم٤مئري اًمتل

يمت٤مب  سمٙمت٤ميب اسمـ هالل وم٤من ًمف يمت٤مسملم سػم اًمٙمت٤مسملم: وحيتٛمؾ ان االٟمس٥م شمٗم أىمقل 

 يقم وًمٞمٚم٦م ويمت٤مب ٟمقادر .
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:  2536ح 102ص 2سمـ هالل ذم ج أمحدوقمغم يمؾ طم٤مل وم٘مد روى ذم اًمٗم٘مٞمف قمـ 

ذم اعمِمٞمخ٦م يمام وىمع ذم ـمريؼ اًمّمدوق  إًمٞمفوذيمر ـمري٘مف  سمـ هالل ...( أمحد)وروي قمـ 

( )اُمٞم٦م سمـ قمٛمرو قمـ اًمِمٕمػمي . إمم 

( وم٘مد ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م ) إمم( واُم٤م سم٤مًمٜمسب٦م اًمِمٞمخ اًمّمدوق ) إممسب٦م هذا سم٤مًمٜم

ُمقارد ىمٚمٞمٚم٦م وشم٤مرة ُمـ دون  ضٕمػ اًمسٜمد وهل إممروى قمٜمف ذم يمت٤مسمٞمف شم٤مرة ُمع االؿم٤مرة 

ُمـ دون شم٠مويٚمف وطمٞمٜمئذ ىمد يس٠مل ذم وضمف  أوضٕمػ اًمسٜمد اُم٤م ُمع شم٠مويٚمف  إمماالؿم٤مرة 

اًمّمحٞمح  إالتزُمقا سم٤من ال يقردوا ومٞمٝم٤م ذم يمتبٝمؿ اًمتل اًم اجلٛمع سملم ايرادهؿ رواي٤مشمف

 واعمٕمتٛمد قمٚمٞمف قمٜمدهؿ وسملم شمٍمحيٝمؿ سمْمٕمػ هذا اًمرضمؾ .

ضم٤مء اخلؼم  إذاواجلقاب : اهنؿ ىمد سطمقا سم٤مٟمف ال جيقز اًمٕمٛمؾ سمام خيتص سمٜم٘مٚمف واُم٤م 

ُمـ ـمريؼ آظمر ومٝمؿ يٕمدون هذا ىمريٜم٦م قمغم صحتف وهؿ يٕمٛمٚمقن سمام يرويف اخلؼم اًمذي 

( ذم دًم٧م اًم٘مرائـ قمغم صحتف وىمد ذيمر ذًمؽ ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م ) ذاإُمتٝمؿ  أوراويف ضٕمٞمػ 

 ُمع اًم٘مريٜم٦م . إالُمـ ان ُم٤م يرويف اعمْمٕمٗمقن واعمتٝمٛمقن ومال يٕمٛمؾ سمف  سمٕمض يمٚمامشمف اًمنميٗم٦م

وضمف اجلٛمع هق اهنؿ ال يٕمٛمٚمقن سمخؼمه ُمـ دون اىمؽماٟمف سم٘مريٜم٦م شمدل قمغم صحتف  وم٢مذن

امج٤مقمٝمؿ سم٤مًمٜم٘مؾ  أوظمؼم آظمر يٕمْمده  وُمـ مجٚم٦م اًم٘مرائـ وضمقد ويٕمٛمٚمقن سمف ُمع اًم٘مريٜم٦م .

وم٤من هذا  اعمستٗم٤مد ُمـ روايتف ًمف ُمع قمدم رواي٦م ُمٕم٤مرض٦م وال وضمقد ومتقى هلؿ سمخالومف

 ( ذم ُم٘مدُم٦م االؾمتبّم٤مر ومراضمع .يقضم٥م صح٦م اخلؼم قمغم ُم٤م اؿم٤مر ًمف اًمِمٞمخ )

( ومٖمػم شم٤مم اذ ُمـ ايـ قمٚمؿ اًمِمٞمخ اًمّمدوق سم٤من هذا واُم٤م ُم٤م ذيمره اًمت٘مل اعمجٚمز )

  اًمذي رده ىمد روي سمٕمده٤م . اًمذي قمٛمؾ سمف ىمد روي ىمبؾ االؾمت٘م٤مُم٦م وسم٤من ذاكاخلؼم 

 واُم٤م سم٘مٞم٦م اًمقضمقه ومٚمق مت٧م ًمٕمٛم٧م .
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( ذم سمٕمض يمٚمامشمف اًمنميٗم٦م ان هذا يم٤مؿمػ هذا وئمٝمر ُمـ اًمسٞمد اًمؼمضمقردي )

سم٤مًمرواي٦م رهمؿ شمٍمحيٝمؿ سمْمٕمػ  قمـ وضمقد اًمرواي٦م ذم اعمّم٤مدر االصٚمٞم٦م وُمـ هٜم٤م قمٛمٚمقا

 اٟمف ال يٛمٙمـ اجلزم سمف . إالتٛمؾ سمال ري٥م ؾمٜمده٤م وهق رء حم

واٟمام ضمٕمٚمٜم٤م هذا اًمبح٨م ذيالً ال ومّمالً ألن هذا اًمبح٨م يٛمٙمـ االؾمتٗم٤مدة ُمٜمف ذم همػم 

 سمـ هالل . سم٠ممحداعم٘م٤مم وال خيتص 

وم٘مد قمرف ُمـ يمؾ هذا وضمف اجلٛمع سملم اًمرواي٦م قمٜمف وسملم ُم٤م ورد ذم ذُمف وسملم 

سمخؼمه واهلل شمٕم٤ممم هق اًمٕم٤ممل  م ضمقاز اًمٕمٛمؾاقمتامدهؿ قمغم سمٕمض رواي٤مشمف ُمع شمٍمحيٝمؿ سمٕمد

 وطمده سمح٘م٤مئؼ االُمقر .

 )لرائٍ يدعاة عهى صحت بعض رًاياتو ادليًت(:نثانثا انتنبيو
سمٕمض اًم٘مرائـ قمغم صح٦م  255ص 1( ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة جذيمر اًمِمٞمخ االقمٔمؿ )

ٛمؾ ذم ضمقاز اًمتٓمٝمر سم٤معم٤مء اعمستٕم رواي٦م اسمـ ؾمٜم٤من اًمتل هل قمٛمدة ُم٤م يتٛمسؽ سمف قمغم قمدم

رومع احلدث االيمؼم وسمٕمض هذه اًم٘مرائـ قم٤مم ال خيتص هبذه اًمرواي٦م ومٚمٜمٜمٔمر ذم هذه اًم٘مرائـ 

 وُم٤م ىمٞمؾ ومٞمٝم٤م :

 :(األوىل)الؼريـة 

 ( : )ًمٙمـ اًمت٠مُمؾ ذم اًم٘مرائـ يٙم٤مد يٚمحؼ اًمرواي٦م سم٤مًمّمح٤مح ىم٤مل )

ُمٜمٝم٤م : ان اًمراوي قمٜمف احلسـ سمـ ومْم٤مل وسمٜمق ومْم٤مل ممـ ورد ذم ؿم٠مهنؿ ذم احلسـ 

رووا وذروا ُم٤مرأوا( ُمع ان هذه احلسٜم٦م  ( : )ظمذوا ُم٤م×ٞمح )قمـ( اًمٕمسٙمري )يم٤مًمّمح

مم٤م يٛمٙمـ ان يستدل هب٤م قمغم ضمقاز اًمٕمٛمؾ سمرواي٤مت ُمثؾ اسمـ هالل مم٤م روى طم٤مل االؾمت٘م٤مُم٦م 

( طمٞم٨م اومتك اصح٤مسمف سمجقاز اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمروح ) أسمقاؾمتدل هب٤م اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ  وًمذا
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( عم٤م ×ومٞمٝم٤م ُم٤م ىم٤مًمف اًمٕمسٙمري ) أىمقل ل قمـ يمتبف اًمٕمٛمؾ سمٙمت٥م اًمِمٚمٛمٖم٤مين وم٘م٤مل سمٕمد اًمس١ما

 ؾمئؾ قمـ يمت٥م سمٜمل ومْم٤مل : ظمذوا ُم٤م رووا ... اًمخ( .

( ٟمٔمػم ذًمؽ ذم : )وىمد ذيمر ) 203ص 1(  ذم اًمتٜم٘مٞمح جىم٤مل اًمسٞمد اخلقئل )

اًمداًم٦م قمغم اظمتّم٤مص اول اًمقىم٧م  رواي٦م داوود سمـ ومرىمد اًمقاردة ذم سم٤مب شمقىمٞم٧م اًمّمالة

 ..( .سم٤مًمٔمٝمر وآظمره سم٤مًمٕمٍم .

 :)مـاقشتفا(

( ذم اعمّمدر اًمس٤مسمؼ : )وًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م ومٞمام اوم٤مده جم٤مل واؾمع ىم٤مل اًمسٞمد اخلقئل )

مل يٕمٚمؿ اٟمف ُمـ سمٜمل ومْم٤مل سمؾ  وذًمؽ اُم٤م اوالً ومألن احلسـ سمـ قمكم اًمقاىمع ذم ؾمٜمد اًمرواي٦م

 رسمام يستٔمٝمر قمدم يمقٟمف ُمٜمٝمؿ الظمتالف اًمٓمب٘م٦م ومراضمع . 

 إممان اخلروج قمـ االؾمت٘م٤مُم٦م  ذيمره ذم سمٜمل ومْم٤مل ومألضمؾ ان اعمستٗم٤مد مم٤م :واُم٤م صم٤مٟمٞم٤مً 

يم٤مٟم٧م روايتف طم٤مل االؾمت٘م٤مُم٦م ومح٤مهلؿ ومٞمام رووه  إذااالقمقضم٤مج همػم ىم٤مدح ذم صح٦م اًمرواي٦م 

ومال  إذاً اعمقصم٘ملم يمزرارة وحمٛمد سمـ ُمسٚمؿ وارضاهبؿ ممـ شم٘مبؾ رواي٤مهتؿ .  طم٤مل ؾم٤مئر اًمرواة

اًمث٘م٤مت ومٙمام ان زرارة  قمـ إالوون قمغم وصم٤مىمتٝمؿ ذم اٟمٗمسٝمؿ ال اهنؿ ال ير إاليدل ذًمؽ 

تٛمد قمغم رواي٤مهتؿ ومٙمذًمؽ سمٜمق رووا قمـ همػم اًمث٘م٦م ال يٕم إذاوحمٛمد سمـ ُمسٚمؿ واُمث٤مهلام 

 . ومْم٤مل

االٟمحراف  إممان اخلروج قمـ االؾمت٘م٤مُم٦م واًمديـ  )×(قمٜمف  وًمٞمس ُمٕمٜمك ُم٤م صدر 

ضٕمٞمػ واًمزٟمدىم٦م يزدان ذم االمهٞم٦م واالقمتب٤مر ويستٚمزُم٤من ىمبقل روايتف وًمق يم٤مٟم٧م قمـ 

ًمٞمٙمقن سمٜمق ومْم٤مل وارضاهبؿ اذف واوصمؼ ُمـ زرارة وحمٛمد سمـ ُمسٚمؿ وارضاهبام وطمٞم٨م 

سمـ هالل وهق وم٤مؾمد اًمٕم٘مٞمدة يمام ُمر ومال  أمحدقمـ  ان احلسـ سمـ قمكم روى هذه اًمرواي٦م

 يٕمتٛمد قمغم روايتف وال شمتّمػ سم٤محلجٞم٦م واالقمتب٤مر( . وىمقًمف )ىمده( : )وًمٞمس ُمٕمٜمك ُم٤م صدر

 ....( )×(قمٜمف 
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( سم٤من ُم٤م ذيمرشمف يٚمزم ُمٜمف ذًمؽ ووضمف اًمٚمزوم سمٙمالم ؿمٞمخٜم٤م االقمٔمؿ ) هذا شمٕمريض

اؾمت٘م٤مُم٦م اذ قمغم هذا ؾمتٙمقن  هق شمٕمٛمٞمٛمف ُم٤م ذيمر ًمٙمؾ ُمـ يم٤مٟم٧م ًمف ومؽمة اٟمحراف وومؽمة

رواي٦م ُمـ اٟمحرف سمٕمد اؾمت٘م٤مُمتف اىمقى ُمـ ضمٝمتلم ُمـ ضمٝم٦م اٟمف ًمٜم٤م اًمٕمٛمؾ سمروايتف وًمق مل 

سمٛمٕمٜمك اًمبٜم٤مء قمغم صح٦م اًمرواي٦م وصدوره٤م قمـ اٟمف ًمٜم٤م اًمٕمٛمؾ سمروايتف  شمثب٧م وصم٤مىمتف ُمـ ضمٝم٦م

يرد ُم٤م ذيمر اذ ًمف ان  وهذا همػم ُمٕم٘مقل ٟمٕمؿ ًمق اىمتٍم قمغم سمٜمل ومْم٤مل مل )×(اعمٕمّمقم 

 يدقمل هلؿ ظمّمقصٞم٦م .

ان االٟمحراف اًمالطمؼ ال شم٠مصمػم ًمف قمغم  إالواحل٤مصؾ : ان هذه اًمرواي٦م ال يستٗم٤مد ُمٜمٝم٤م 

الؾمتّمح٤مب  -واىمٕم٤ًم صمؿ اسمرز ذًمؽ ذسم٤مً يم٤م أوُمـ ضمٝم٦م اطمتامل اٟمف يم٤من ُمٜمحروم٤ًم -ُم٤م ؾمبؼ 

سم٘م٤مء وصم٤مىمتف وقمداًمتف وال يستٗم٤مد ُمٜمٝم٤م طمتك قمدم اقمتب٤مر اًمٕمداًم٦م ويمٗم٤مي٦م اًمقصم٤مىم٦م ذم طمجٞم٦م 

  .اخلؼم يمام ال يستٗم٤مد

وصم٤مىم٦م يمؾ ُمـ اٟمحرف سمٕمد اؾمت٘م٤مُم٦م قم٘م٤مئدي٦م ٟمٕمؿ يستٗم٤مد ُمٜمٝم٤م وصم٤مىم٦م سمٜمل ومْم٤مل  :ُمٜمٝم٤م

رواي٤مهتؿ سمٛمٕمٜمك اطمراز  ُمٜمٝم٤م طمجٞم٦مواًمِمٚمٖمامين ىمبؾ اٟمحراومٝمؿ ومْماًل قمـ ان يستٗم٤مد 

ضمقاز اًمٕمٛمؾ هب٤م سمؾ ىمد يٜم٤مىمش طمتك ذم اؾمتٗم٤مدة وصم٤مىمتٝمؿ  أو )×(صدوره٤م قمـ اعمٕمّمقم 

االظمذ ُمٜمٝمؿ قمغم شم٘مدير  أوهق اًمرواي٦م قمٜمٝمؿ  ألظمذ٤مسماعم٘مّمقد  ُمـ هذه اًمرواي٦م ُمـ ضمٝم٦م ان

 ؾمٜمدًا . وصم٤مىمتٝمؿ وًمٙمـ هذا سمٕمٞمد هم٤ميتف . هذا ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ ان اًمرواي٦م هذه ضٕمٞمٗم٦م

هق اـمالىمف ومٚمٞمس اعم٘مّمقد  أُمروفم٤مهر يمؾ  األُمر: ان الزم ُم٤م ذيمر حتٞمٞم٨م  إن ىمٚم٧م

 قمٜمف . ظمذوا ُم٤م رووا ُمـ ضمٝمتٝمؿ واُم٤م ُمـ سم٘مٞم٦م اجلٝم٤مت ومٛمسٙمقت

 إالظمّمقص٤ًم سمٕمد وضم٤مه٦م هذا االـمالق ُمـ ضمٝم٦م اطمتامل ان سمٜمل ومْم٤مل ممـ ال يروون 

( ذم قمكم سمـ ومْم٤مل اٟمف ر )اًمٜمج٤م وذيمر اإلمج٤مع أصح٤مبقمـ صم٘م٦م وم٘مد ذيمر سمٕمْمٝمؿ ذم 

 ىمؾ ُم٤م يروي قمـ اًمْمٕمٗم٤مء .
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٤م ال جمرد صحتٝم٤م ؾمٜمدًا ىمٚم٧م : ان فم٤مهر االـمالق هق طمجٞمتٝم٤م سمٛمٕمٜمك ضمقاز اًمٕمٛمؾ هب

شمٕمذرت اًمدرضم٦م  إذاان ي٘م٤مل  إال ٚمتزم سمف ومٔم٤مهر االـمالق همػم ُمٕمٛمقل سمف ضمزُم٤مً ٟموهذا ال 

 ُمـ اًمٕمٛمقم اٟمت٘مؾ ًمٚمث٤مٟمٞم٦م ال عم٤م سمٕمده٤م . األومم

ان احلسلم سمـ روح مل يٗمٝمؿ هذا اعمٕمٜمك طملم ـمب٘مف قمغم اًمِمٚمٛمٖم٤مين  إمم٤ًم هذا ُمْم٤موم

 . األىمؾُم١ميد قمغم  أواًمذي مل شمٕمرف قمٜمف هذه اًمّمٗم٦م وومٝمٛمف اُم٤م طمج٦م 

سمـ هالل مل شمثب٧م وصم٤مىمتف ذم زُم٤من  أمحد( : )واُم٤م صم٤مًمث٤ًم ومألن ىم٤مل اًمسٞمد اخلقئل )

اي٤مشمف سمٛمالك ىمبقل رواي٤مت سم٘مبقل رو طمتك يٙمقن اٟمحراومف سمٕمد اؾمت٘م٤مُمتف وُمٕمف يمٞمػ ٟمحٙمؿ

 سمٜمل ومْم٤مل ومٝمذه اًم٘مريٜم٦م ؾم٤مىمٓم٦م(

 وومٞمف : اٟمف يٛمٙمـ اصمب٤مت شمقصمٞم٘مف ىمبؾ اٟمحراومف .

 :)الؼريـة الثاكقة(

ان اًمراوي قمـ اسمـ ومْم٤مل هٜم٤م هق ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل االؿمٕمري  :( : )وُمٜمٝم٤مىم٤مل )

تامُمف سمٛمتِمٞمع ...( وهق ذم ؿمدة اه وهق ممـ ـمٕمـ قمغم اسمـ هالل طمتك ىم٤مل : )ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م

سمؽمك رواي٤مت اعمخ٤مًمٗملم سمحٞم٨م طمٙمل قمٜمف اٟمف ىم٤مل ًم٘مل اسمراهٞمؿ سمـ قمبد احلٛمٞمد اسم٤م احلسـ 

ذًمؽ( ويمٞمػ جيقز ان ؾمٛمع ُمـ اسمـ  ألضمؾ( ومٚمؿ يروي قمٜمف ومؽميم٧م روايتف ×) اًمرض٤م 

ان شمٙمقن اًمرواي٦م ذم ُمٙم٤من ُمٕمتؼم  إال ،ومْم٤مل اًمٗمٓمحل ُم٤م يرويف قمـ اسمـ هالل اًمٜم٤مصبل

حمٗمقوم٦م  أوُمالطمٔم٦م طم٤مل اًمقاؾمٓم٦م  إممسمحٞم٨م ال حيت٤مج ُمّمٜمٗمف  إممُم٘مٓمقع االٟمتس٤مب 

 ُمقضمب٦م ًمٚمقصمقق هب٤م( . سم٘مرائـ

وشم٤مرة ٟمٗمؽمض ان  ،ٟم٤م شم٤مرة ٟمٗمؽمض ان اًمراوي قمـ اسمـ هالل هق اسمـ ومْم٤ملإوومٞمف : 

ُم٤م ذيمره وٟمقضح ذًمؽ سمٕمقٟمف شمٕم٤ممم ضٛمـ  اًمراوي قمٜمف هق همػمه وقمغم يمال اًمت٘مديريـ ال يتؿ

 االؿمٙم٤مالت اًمت٤مًمٞم٦م :
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ٕمدًا يم٤من ُمٚمتزُم٤ًم سمٕمدم اًمرواي٦م قمـ اعمخ٤مًمٗملم ومٝمؾ وضمف اًمتزاُمف اًمتٜمزه ًمٜمسٚمؿ ان ؾم-1

ومال يٛمٙمـ ان  األولظمؼمهؿ( ؟ ومٕمغم  طمجٞم٦م أوهق اًمِمؽ ذم وصم٤مىمتٝمؿ ) أوقمـ روايتٝمؿ 

يروي قمٜمٝمؿ طمتك ُمع اًمقصمقق سمّمدور اًمرواي٦م ُمـ ضمٝم٦م اًم٘مرائـ اخل٤مرضمٞم٦م وال يٛمٙمـ هٜم٤م 

ف اذ ذًمؽ همػم حمتٛمؾ وسم٤مًمت٤مزم ومٞمٚمزم قمغم هذا روايتف قمغم اٟمف ىمد روى قمٜمف طم٤مل اؾمت٘م٤مُمت محؾ

سمٕمد ومٞمف وم٤من ُمـ ىمرأ شمرمجتف واًمراويـ قمٜمف وضمد  ختّمٞمص اسمـ ومْم٤مل قمـ هذا االًمتزام و ال

اًمذيـ هؿ ُمـ ـمب٘م٦م ؾمٕمد ٟمٕمؿ  أصح٤مسمٜم٤ميتٕم٤مُمٚمقن ُمٕمف شمٕم٤مُماًل اقمتٞم٤مدي٤ًم ظمّمقص٤ًم  أصح٤مسمٜم٤م

 سم٢مُم٤مُم٦مـ االيامن اًمذيـ قم٤مسوا ختٚمٗمف قم )×(اًمّم٤مدق  اإلُم٤مم أصح٤مبىمد ي٘م٤مل سم٤من 

 سم٤مهنؿ يتٜمزهقن قمـ اًمرواي٦م قمٜمف .: ن ي٘م٤ملأوؿم٤مهدوا اٟمحراومف ه١مالء يٛمٙمـ  )×(اًمٙم٤مفمؿ 

 وسم٤مًمت٤مزم ومٕمغم هذا االطمتامل ومال يستٗم٤مد اطمراز ؾمٕمد صح٦م اًمرواي٦م .

وقمغم اًمث٤مين ومال دًمٞمؾ قمغم اطمرازه ذًمؽ اذ حيتٛمؾ ان وصم٤مىم٦م اسمـ ومْم٤مل يم٤مٟم٧م واضح٦م 

 تٕملم .قمٜمد ؾمٕمد سمؾ هذا االطمتامل ُم

يمام اٟمف ال يبٕمد ان اًمقاؾمٓم٦م سملم  األولوقمغم يمؾ طم٤مل ومال يبٕمد ان وضمف االًمتزام هق 

 ؾمٕمد واسمـ هالل ًمٞمس هق اسمـ ومْم٤مل .

ان رواي٦م ؾمٕمد قمـ اسمـ ومْم٤مل ال يستٗم٤مد ُمٜمٝم٤م اطمراز صح٦م اًمرواي٦م وهٙمذا روايتف -3

 ظمّمقص ذم إالاالًمتزام همػم حمرز  قمـ اسمـ هالل سمقاؾمٓم٦م ال يستٗم٤مد ُمٜمف ذًمؽ اذ هذا

اعمِم٤ميخ اعمب٤مذيـ دون ُمٓمٚمؼ ُمـ روى قمٜمف . قمغم ان اًمٔم٤مهر ان قمدم اًمرواي٦م شمٜمزه٤ًم ال ُمـ 

ان اًمرواي٦م ذم وىم٧م االؾمت٘م٤مُم٦م )وان  إالضمٝم٦م اًمِمؽ ذم طمجٞم٦م اخلؼم وسم٤مًمت٤مزم ومال يستٗم٤مد 

 ؾمٞم٠ميت ُمـ اٟمف ىمد وصمؼ ذًمؽ اًمقىم٧م( . يم٤من هذا ذم ٟمٗمع ؿمٞمخٜم٤م االقمٔمؿ )ىمده( عم٤م 

٤من اًمث٘م٤مت ال يروون قمـ اسمـ هالل وىم٧م اٟمحراومف وهذا يستٚمزم اٟمف ىمد ي٘م٤مل سم-2

 اًمرواي٦م قمٜمف وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف وال يستٚمزم اطمراز صح٦م
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اًمرواي٦م ومحتك ًمق اطمرز صحتٝم٤م ومٝمق قمغم هذا يتٜمزه قمـ اًمذه٤مب ًمف واًمسامع ُمٜمف سمؾ  

 وًمق يم٤من صم٘م٦م ذم ٟمٗمسف .

ومٞمف ُمـ اًمٓمٕمقن اٟمام  اٟمف ىمد ي٘م٤مل ان هذه اًمٙمؼمى همػم ُمٜمٓمب٘م٦م ذم اعم٘م٤مم الن ُم٤م ذيمر-0

اًمذي ـمٕمـ ذم اسمـ هالل واٟمحرف اسمـ هالل قمٜمف ال ذم ُمـ  اإلُم٤مم سم٢مُم٤مُم٦مشم١مصمر ومٞمٛمـ ي١مُمـ 

 ال ي١مُمـ هب٤م وهق اسمـ ومْم٤مل ًمٙمقٟمف ومٓمحٞم٤ًم ومال دًمٞمؾ قمغم ان اًمرواي٦م وىم٧م االؾمت٘م٤مُم٦م .

 . أمحدوومٞمف : ان ُمقت اسمـ ومْم٤مل يم٤من ىمبؾ اٟمحراف 

:  أُمرانوُم٤م سمٕمده٤م : )ويدومٕمف  203ص 1ج( ذم اًمتٜم٘مٞمح ىم٤مل اًمسٞمد اخلقئل )-5

مل يثب٧م وم٤من هم٤مي٦م ُم٤م هٜم٤مك  أُمرـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف  اطمدمه٤م ان قمدم روايتف قمـ همػم اًمِمٞمٕم٦م وًمق ُمرة

 ٟمٗمل وضمقده٤م رأؾم٤ًم( . إممان مل ٟمجده٤م ومل ٟم٘مػ قمٚمٞمٝم٤م ومال ؾمبٞمؾ ًمٜم٤م 

 وومٞمف : اٟمف سمٕمد ُم٤م ٟم٘مؾ ذم طم٘مف ُمـ اًمٙمالم اعمت٘مدم وسمٕمد اًمٕمثقر قمغم ذًمؽ ىمد يدقمك

يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم صمؿ ارشمد وسم٤مالظمص  إذاظمّمقص٤ًم  طمّمقل االـمٛمئٜم٤من سمٕمدم روايتف قمـ اعمٜمحرف

 صدر اًمٚمٕمـ ذم طم٘مف . إذا

ان  إال )×(ٟمف ال يروي قمـ همػم اًمِمٞمٕم٦م ًمِمدة شمٕمّمبف ذم طم٘مٝمؿ أ)وصم٤مٟمٞمٝمام ه٥م -6

ن يمقن اًمرضمؾ أطمٞمٜمذاك وُمـ اًمٔم٤مهر  سمـ هالل يم٤من ؿمٞمٕمٞم٤مً  أمحدهم٤مي٦م ذًمؽ ان يثب٧م ان 

يالزم وصم٤مىمتف ًمٞمٕمتٛمد قمغم روايتف ومرواي٦م ؾمٕمد قمـ اًمرضمؾ ال شمٙمقن ىمريٜم٦م قمغم ؿمٞمٕمٞم٤ًم ال 

 روايتف( . اقمتب٤مر

( ذم اًمٕمدة ُمـ ىمؾ ُمـ دقمقى اًمِمٞمخ )أ ال أمحدٟمف ىمد ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم شمقصمٞمؼ إوومٞمف : 

وـمري٘متٝمؿ قمغم االيمتٗم٤مء هبذا اعم٘مدار ُمـ  ان اًمٓم٤مئٗم٦م ىمد قمٛمٚم٧م سمرواي٤مشمف وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف

 اًمتقصمٞمؼ .

ذم هذه اًمرواي٦م يروي قمـ اسمـ حمبقب وىمد ذيمر اسمـ  أمحدوهل ان  :ريـة الثالثة()الؼ

ُمِمٞمخ٦م اسمـ حمبقب وٟمقادر  قمـ أمحدىمد اقمتٛمدوا قمغم ُم٤م رواه  األصح٤مباًمٖمْم٤مئري ان 
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قمٛمػم وطمٞم٨م ان هذه اًم٘مريٜم٦م ال ختص اًمٙمالم ومٞمٝم٤م هذه اًمرواي٦م ومٚمذا اومردٟم٤م هل٤م سمحث٤ًم  أيباسمـ 

 ُمست٘ماًل .

 :عة()الؼريـة الراب

( : )وُمٜمٝم٤م : اقمتامد 255ص 1( )اٟمٔمر يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة جىم٤مل اًمِمٞمخ االقمٔمؿ )

ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل وىمد قمدوا ذًمؽ ُمـ  اًم٘مٛمٞملم قمغم اًمرواي٦م يم٤مًمّمدوىملم واسمـ اًمقًمٞمد و

 اُم٤مرات صح٦م اًمرواي٦م وسم٤مصٓمالح اًم٘مدُم٤مء .

 ان اًمقصمقق احل٤مصؾ ُمـ شمزيمٞم٦م اًمراوي ظمّمقص٤ًم ُمـ واطمد ًمٞمس سم٠مزيد مم٤م وم٤مإلٟمّم٤مف

شمٗمٞمده هذه اًم٘مرائـ ، وم٤مًمٓمٕمـ ومٞمٝم٤م سمْمٕمػ اًمسٜمد يمام ذم اعمٕمتؼم واعمٜمتٝمك ُمع قمدم دوراهنؿ 

 ُمدار شمزيمٞم٦م اًمراوي حمؾ ٟمٔمر( .

ُم٤م اوالً ومب٤من اعمراد أ( وم٘م٤مل : )واجلقاب قمـ ذًمؽ واؿمٙمؾ قمٚمٞمف اًمسٞمد اخلقئل )

جمرد ٟم٘مؾ  ًمٚمرواي٦م ذم يمتبٝمؿ ومٛمـ اًمٔم٤مهر ان سم٤مقمتامد اعمِم٤ميخ واًم٘مٛمٞملم ان يم٤من هق ٟم٘مٚمٝمؿ

ُمـ االظمب٤مر  رواي٦م ال يقضم٥م االقمتامد قمٚمٞمٝم٤م وُمـ هٜم٤م ال ٟمٕمتٛمد قمغم مجٞمع ُم٤م ٟم٘مٚمقه ذم يمتبٝمؿ

ألهن٤م ًمٞمس٧م سم٠ممجٕمٝم٤م صح٤مطم٤ًم وُمقصم٘م٤مت سمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت ُم٤م ال حيَم ومال يستٙمِمػ 

سم٤مالقمتامد قمٛمؾ اًم٘مٛمٞملم واعمِم٤ميخ قمغم  أريداقمتامدهؿ قمغم اًمرواي٦م وان  ُمـ جمرد ٟم٘مؾ ه١مالء 

هب٤م ومل يثب٧م قمٛمؾ همػمهؿ  ٤م وم٤معم٘مدار اًمث٤مسم٧م اٟمام هق قمٛمؾ اًمّمدوىملم واًمِمٞمخلم ـمب٘مٝم

سم٤مًمرواي٦م طمتك ان ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل راوي هذا احلدي٨م مل ئمٝمر ُمٜمف اًمٕمٛمؾ هب٤م واٟمام ايمتٗمك 

ُمـ  األصح٤مبه١مالء االرسمٕم٦م ال يقضم٥م االٟمجب٤مر ذم ىمب٤مل همػمهؿ ُمـ  سمٜم٘مٚمٝم٤م وقمٛمؾ

ُمِمٝمقر  إمم( وٟمس٥م اًمٕمالُم٦م ) ظمالومٝم٤م إمما ىمدُم٤مئٝمؿ وُمت٠مظمرهيؿ طمٞم٨م اهنؿ ذهبق

 اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ اًم٘مقل سمجقاز االهمتس٤مل ُمـ اعم٤مء اعمستٕمٛمؾ ذم رومع احلدث االيمؼم

 األصح٤مبوومٞمٝمؿ اًمسٞمد اعمرشم٣م واًمِمٝمٞمدان واعمح٘مؼ وٟمٗمس اًمٕمالُم٦م وهمػمهؿ ُمـ اضمالء 

 اليم٤مسمر .ذم ُم٘م٤مسمؾ قمٛمؾ ه١مالء ا األصح٤مب وحم٘م٘مٞمٝمؿ ومامذا يٗمٞمد قمٛمؾ ارسمٕم٦م ُمـ
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وقمغم اجلٛمٚم٦م ان اعم٘م٤مم ًمٞمس ُمـ صٖمري٤مت يمؼمى اٟمجب٤مر ضٕمػ اًمرواي٦م سمٕمٛمؾ ُمِمٝمقر 

 قمغم شم٘مدير صح٦م اًمٙمؼمى ذم ٟمٗمسٝم٤م(.

( سم٤مؾمتٜم٤مد اعمِمٝمقر سمؾ اطمت٩م سم٤مؾمتٜم٤مد اًم٘مٛمٞملم : مل حيت٩م ؿمٞمخٜم٤م االقمٔمؿ ) أىمقل 

ء االرسمٕم٦م اذ قمٛمؾ اعمِمٝمقر اذ يٙمٗمٞمف قمٛمؾ ه١مال إمماالرسمٕم٦م قمغم ذًمؽ وال حيت٤مج ذم اًم٘مريٜمٞم٦م 

ٟم٘مقل فم٤مهر االقمتامد هق اًمٕمٛمؾ قمغم ـمبؼ اًمرواي٦م واالؾمتٜم٤مد هل٤م وُمـ اًمقاضح اٟمف ال 

يستٙمِمػ ُمـ جمرد ٟم٘مؾ اًمرواي٦م سمؾ السمد ذم اصمب٤مشمف ُمـ رء آظمر ُمـ ىمبٞمؾ ايراده ذم يمت٤مب 

 ؿمٝمد اعم١مًمػ سمّمح٦م اظمب٤مره

 اقمتامده قمٚمٞمٝم٤م ُمثاًل . أو

( وُم٤م ذيمره ومٞمف ُمـ ان اعم٘مدار اًمث٤مسم٧م ف )وسم٤مًمت٤مزم وم٤معمخت٤مر هق اًمِمؼ اًمث٤مين ُمـ يمالُم

دون ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل واسمـ اًمقًمٞمد ومٝمق صحٞمح  هق قمٛمؾ اًمّمدوىملم واًمِمٞمخلم سم٤مًمرواي٦م

وًمٙمـ االقمؽماض قمٚمٞمف سم٠مٟمف يمام شمقضمد ـم٤مئٗم٦م قمٛمٚم٧م هب٤م يمذًمؽ شمقضمد ـم٤مئٗم٦م اقمرض٧م قمٜمٝم٤م 

واي٦م همػم وارد ألن قمٛمؾ ُمـ قمٛمؾ سم٤مًمرواي٦م ان مل يٙمِمػ قمـ وضمقد ىمرائـ شمّمحح اًمر

 سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ اقمراض ُمـ اقمرض . وم٤مًمرواي٦م همػم صحٞمح٦م

قمغم ان هذا االطمتامل وم٤مؾمد الن اطمتامل قمٛمٚمٝمؿ سم٤مًمرواي٦م ُمع وضقح قمدم ضمقاز 

 . إًمٞمفمم٤م ال يٜمبٖمل اعمّمػم  -اسمـ هالل ًمتٍمحيٝمؿ سمٕمدم ضمقاز اًمٕمٛمؾ سمرواي٦م-اًمٕمٛمؾ هب٤م 

يم٤من  إذاي٦م واضح٤ًم واُم٤م : ان اعمٛمتٜمع هق ُم٤م ًمق يم٤من قمدم ضمقاز اًمٕمٛمؾ سم٤مًمروا إن ىمٚم٧م

اطمتامل قمدم ضمقاز اًمٕمٛمؾ ًمٞمثب٧م اقمت٘م٤مدهؿ سمذًمؽ ٛماًل ومال يستٙمِمػ ُمـ قمٛمٚمٝمؿ اٟمتٗم٤مء حمت

 واًمرس ذم ذًمؽ هق اهنؿ ىمد يتس٤محمقن ومٞمٕمٛمٚمقن سمام مل يٓمٛمئٜمقا سمّمحتف .

 ىمٚم٧م : ان هذا دم٤مرس قمغم ُمـ هؿ شمٚمق اًمٕمّمٛم٦م قمٚماًم وقمٛماًل .

اًمتزُمقا ومٞمف سمْم٤مسمٓم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ًمٚمرواي٤مت ال وهٙمذا اطمتامل ايرادهؿ اًمرواي٦م ذم يمت٤مب 

 شمٜمٓمبؼ قمٚمٞمٝم٤م ظمالف اًمٔم٤مهر .
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وان يمِمػ ومٛمـ اًمقاضح ان اقمراض ُمـ اقمرض ال يٕم٤مرض قمٛمؾ ُمـ قمٛمؾ الن 

واًمٕمٛمؾ ُمٕمٚمقل ًمقضمقده٤م وُمـ اًمقاضح اٟمف ال  االقمراض ُمٕمٚمقل ًمٕمدم اًمٕمثقر قمغم ىمرائـ

مم٤م يٚمزم  ن اًم٘مرائـان شمٙمق إالُمٕم٤مرض٦م سملم وضمقد اًم٘مرائـ وسملم قمدم وصقل اًمبٕمض هل٤م 

يم٤مٟم٧م مم٤م ًمق يم٤من ًمب٤من ُمـ ىمبٞمؾ اًمِمٛمس اًمتل يٚمزم ُمـ وضمقده٤م  أيُمـ وضمقده٤م اًمٕمٚمؿ هب٤م 

ُمـ وضمقده اًمِمٕمقر سمف وُمـ هٜم٤م يٜمٗمقٟمف سمدًمٞمؾ قمدم اًمِمٕمقر  اًمٕمٚمؿ هب٤م واعمج٤مز اًمذي يٚمزم

 ُم٘م٤مُمٜم٤م ال حيتٛمؾ ان شمٙمقن سم٤مًمتجقز وم٤من وضمقده يستٚمزم اًمِمٕمقر سمف . ودقمقى ان اًم٘مرائـ ذم

 دًمٞمؾ . إممظمٗمٞم٦م سمح٤مضم٦م 

يم٤من يقضم٥م طمجٞم٦م اًمرواي٦م ُمـ  إذااآلن : ان قمٛمؾ اًمّمدوىملم واًمِمٞمخلم  إمموم٘مد فمٝمر 

 اًمرواي٦م ومال اصمر عمٕم٤مرضتف سمٕمدم قمٛمؾ اعمِمٝمقر . ضمٝم٦م يمِمٗمف قمـ وضمقد ىمرائـ شمّمحح

( : )واُم٤م صم٤مٟمٞم٤ًم ومألٟمف مل يٕمٚمؿ ان قمٛمؾ اًمّمدوىملم سم٤مًمرواي٦م ألضمؾ شمقصمٞم٘مٝمام صمؿ ىم٤مل )

يٙمقن ذًمؽ ٟم٤مؿمئ٤ًم ُمـ سمٜم٤مئٝمام قمغم طمجٞم٦م يمؾ  هالل ألٟم٤م ٟمحتٛمؾ ًمق مل ٟمٔمـ ان سمـ  ألمحد

اُم٤مُمل وىمد  اًمٕمداًم٦م ذم يمؾ ُمسٚمؿ سم٠مص٤مًم٦مرواي٦م رواه٤م اُم٤مُمل مل ئمٝمر ُمٜمف ومسؼ اقمٜمل اًمٕمٛمؾ 

وهذا هق اًمذي  اإلُم٤مُملاقمت٘مدوا ان اًمرضمؾ اُم٤مُمل ألن ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل ال يروي قمـ همػم 

اٟمام اورد ذم هذا اًمٙمت٤مب ُم٤م هق طمج٦م سمٞمٜمل وسملم ريب وومرسٟم٤مه  ُمـ اين اطمتٛمٚمٜم٤مه ذم ُم٤م ذيمره 

احلج٦م قمغم قم٘مٞمدشمف  ألٟمفئمٝمر ُمٜمف ومسؼ  سم٤مٟمف اًمتزم ان يقرد ذم يمت٤مسمف ُم٤م رواه يمؾ اُم٤مُمل مل

 واعمحّمؾ ان اًمرواي٦م ضٕمٞمٗم٦م ضمدًا وال يٛمٙمـ ان يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م سمقضمف( .

ٓمبٞم٘م٤ًم ًمذًمؽ ٟم٘مقل ان رواي٦م ال يقضم٥م شمقصمٞمؼ رواهت٤م وشم إمموطم٤مصٚمف : ان االؾمتٜم٤مد 

 سمـ هالل . أمحداًمرواي٦م ال يقضم٥م شمقصمٞمؼ  االؾمتٜم٤مد ُمـ اًمّمدوىملم واًمِمٞمخلم هلذه

( ىمد سطم٤م سم٤مٟمف وُم٤م اوم٤مده صحٞمح سمؾ ان ٟمٗمس اًمِمٞمخ اًمّمدوق وؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م )

( سمؾ ُم٘مّمقده ان هذا ُم٘مّمقد اًمِمٞمخ االقمٔمؿ ) ال جيقز اًمٕمٛمؾ سمام يٜمٗمرد سمف وًمٙمـ ًمٞمس

 قد ىمرائـ شمّمححٝم٤م .قمٛمٚمٝمؿ هب٤م يم٤مؿمػ قمـ وضم
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: )وًمٙمـ  353ص 1( ذم اعمٕم٤ممل اعم٠مصمقرة : جوُمـ هٜم٤م اؿمٙمؾ قمغم اًمسٞمد اخلقئل )

ٟمٙمقن سمّمدد وصمقق اخلؼم اعمٕمؼم قمٜمف ذم اًمرضم٤مل  االٟمّم٤مف ان االؿمٙم٤مًملم همػم شم٤مُملم الٟم٤م

قمٛمٚمقا هب٤م مجع ُمـ  إذاسم٤مًمقصمقق اخلؼمي ويمٚمام ازدادت اًمرواي٦م ضٕمٗم٤ًم ُمـ ضمٝم٦م اًمراوي 

 إالادت ىمقة ألن اًمٗم٘مٞمف اًمٕم٤مدل اًمذي اطمرز قمداًمتف ال يتٛمسؽ سمرواي٦م ضٕمٞمٗم٦م  االقمالم ازد

ىمريٜم٦م ص٤محل٦م االقمتامد واطمتامل يمقن ُمسٚمٙمٝمؿ همػم ُمسٚمٙمٜم٤م ال دًمٞمؾ ًمف واحل٤مصؾ  ُمع وضمقد

 اًمقصمقق ُمـ ىمقل ُم٤مدح ُمـ اًمرضم٤مل( . اقمتامد مجع ُمـ االقمالم اورم ًمٗمٝمؿ

( اؿم٤مر ًمف اًمسٞمد اخلقئل ) رد ُم٤م إمم( )واطمتامل يمقن ُمسٚمٙمٝمؿ ...( وٟمٔمره )

ُمـ اطمتامل سمٜم٤مئٝمؿ قمغم اص٤مًم٦م اًمٕمداًم٦م وم٤مٟمف يٜمٗمل اًمقصمقق اخلؼمي ايْم٤ًم وطم٤مصؾ اًمرد اٟمف ال 

 االطمتامل . ( اذ يٙمٗمٞمفدًمٞمؾ قمٚمٞمف وًمٙمـ قمدم اًمدًمٞمؾ ذم ص٤مًمح اًمسٞمد اخلقئل )

 ان هذا االطمتامل ًمق شمؿ ذم ومت٤موى اًم٘مدُم٤مء ومال يتؿ ذم ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م :ن ي٘م٤ملأويٛمٙمـ 

(ومٞمام ًمق ذيمر رواي٦م ذم اًمتٝمذي٥م )  وم٤مٟمف ىم٤مل ذم اوًمف : )واذيمر ُمس٠مًم٦م ُمس٠مًم٦م وم٤مؾمتدل

و اُم٤م ُمـ اًمسٜم٦م  ُمٕمٜم٤مه أودًمٞمٚمف  أوومحقاه  أوُمـ سحيف  أوقمٚمٞمٝم٤م اُم٤م ُمـ فم٤مهر اًم٘مرآن 

االظمب٤مر اًمتل شم٘مؽمن اًمٞمٝم٤م اًم٘مرائـ اًمتل شمدل قمغم  أواعم٘مٓمقع هب٤م ُمـ االظمب٤مر اعمتقاشمرة 

اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م صمؿ اذيمر سمٕمد ذًمؽ ُم٤م  إمج٤مع أواعمسٚمٛملم ان يم٤من ومٞمٝم٤م  إمج٤مع صحتٝم٤م واُم٤م ُمـ

  .ذًمؽ ...( اعمِمٝمقر ذم أصح٤مسمٜم٤مورد ُمـ اطم٤مدي٨م 

)وهذا اًمٙمالم سيح ذم ان ُم٤م مل  360( ذم اًمقاومٞم٦م صىم٤مل اًمٗم٤مضؾ اًمتقين )

 أوٓمع ُمـ اعمحٗمقف سم٤مًم٘مرائـ اعمٗمٞمدة ًمٚم٘م أواُم٤م ُمـ اعمتقاشمر  ـمرطمف ومٝمق أويتٕمرض ًمت٠مويٚمف 

اهنام ُمـ ىمبٞمؾ اًم٘مٓمٕمل واُم٤م  ُمـ االطم٤مدي٨م اعمِمٝمقرة قمٜمد ارسم٤مب احلدي٨م وم٤مالوالن فم٤مهر

 اًمث٤مًم٨م ومٝمق ايْم٤ًم يمذًمؽ اذ ؿمٝمرة احلدي٨م قمٜمد ارسم٤مسمف ايْم٤ًم مم٤م يٗمٞمد اًم٘مٓمع سمّمدوره قمـ

 .اعمٕمّمقم (
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 1( جوهبذا ئمٝمر اًمٜمٔمر ومٞمام ضم٤مء ذم شمٜم٘مٞمح ُمب٤مين اًمٕمروة عمػمزا ضمقاد اًمتؼميزي )

اومٞمد ذم هذه اًم٘مريٜم٦م : )... وم٤من االومت٤مء ممـ شم٘مدم قمغم قمدم   ُم٘م٤مم اًمرد قمغم ُم٤مذم 052ص

يٙمقن الؾمتٗم٤مدهتؿ ذًمؽ ُمـ  ضمقاز اًمقضقء واًمٖمسؾ سمٖمس٤مًم٦م اجلٜم٤مسم٦م وٟمحقه٤م يٛمٙمـ ان

 ؾم٤مئر اًمرواي٤مت ايْم٤ًم ًمٞمس ُمدًمقالً هلذه اًمرواي٦م اخل٤مص٦م يمام ي٠ميت( .

٘مٝم٤مء اعمتْمٛمٜم٦م هلذا احلٙمؿ وال وضمف االؿمٙم٤مل : ان هذا جيري ذم اًمٗمت٤موى اًمتل ًمٚمٗم

اًمتٝمذي٥م اذ اًمت٘مري٥م اعمت٘مدم ي٘متيض اهن٤م ُم٘مٓمقع سمّمحتٝم٤م  جيري ذم اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم

 ( .قمٜمد ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م )

همػمه ال  أو( ومالسمد ُمـ سمٞم٤من اٟمف عم٤مذا االظمب٤مر اًمتل ي٘مٓمع سمّمحتٝم٤م ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م )

 شمٙمقن طمج٦م قمٜمدٟم٤م ؟

ىمرائـ ًمق اـمٚمٕمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ًمٙمِمٗمٜم٤م  إممؾمتٜمدوا واجلقاب : ان ُمـ اعمحتٛمؾ اهنؿ ىمد ا

 ومس٤مده٤م .

وي٘مقى هذا االطمتامل سمٛمالطمٔم٦م اًم٘مرائـ اًمتل يٕمتٛمدون قمٚمٞمٝم٤م ذم شمّمحٞمح اخلؼم وىمد 

 ( : )واًم٘مرائـ اؿمٞم٤مء يمثػمة ...( .طمٞم٨م ىم٤مل ) 2ص 1ذيمره٤م ذم اول االؾمتبّم٤مر ج

 ٤مص .وم٤من ُمـ الطمٔمٝم٤م قمٚمؿ اهن٤م ىمرائـ طمدؾمٞم٦م خيتٚمػ شم٠مصمػمه٤م سم٤مظمتالف االؿمخ

( هٜم٤مك : )وم٤مذا يم٤من اخلؼم يٕم٤مرضف وي٘مقى هذا االطمتامل ايمثر سمٕمد ُمالطمٔم٦م ىمقًمف )

ان  إالذم اًمٜم٘مؾ  اإلمج٤معُمـ اًمب٤مب اًمذي قمٚمٞمف  ألٟمفظمؼم آظمر وم٤من ذًمؽ جي٥م اًمٕمٛمؾ سمف 

 يمؾ ظمؼم ُمروي مل يرووا شمٕمرف ومت٤مواهؿ سمخالومف ومٞمؽمك الضمٚمٝم٤م اًمٕمٛمؾ سمف( وم٤مٟمف يدل قمغم ان

 .هق يمام شمرىُمٕم٤مرض٤ًم ًمف ومٝمق طمج٦م و

ومرسٟم٤م صح٦م اخلؼم سمّمح٦م صدوره وان مل يٙمـ رضم٤مًمف صم٘م٤مت ال صح٦م  إذاهذا 

رًا ًمٚمتٛمٞمٞمز سملم ( ُمٕمٞم٤موضع ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م ) ُمْمٛمقٟمف ؾمقاء صح صدوره اوال وىمد
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ذم ؾمامء اعم٘م٤مل  اعمْمٛمقن ذيمره ذم سمٕمض قمب٤مئر اًمٕمدة اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤مصح٦م اًمّمدور وصح٦م 

 طمظ ومٚمٕمٚمف يٜمٗمٕمؽ هٜم٤م .سمٛمٜم٤مؾمب٦م اًمبح٨م قمـ اًمّمح٦م اًم٘مدُم٤مئٞم٦م ومال

وم٤مٟمف رسمام يستٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ان اعم٘مّمقد هق اًمّمح٦م اعمْمٛمقٟمٞم٦م سمؾ ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ ذًمؽ 

االصمب٤مت سمؾ يٙمٗمٞمٜم٤م االطمتامل وم٤مٟمف ٟمحتٛمؾ ان اعم٘مّمقد  إمم يتؿ هذا االقمؽماض اذ ال ٟمحت٤مج

هذا وًمسٞمد اًمٓم٤مئٗم٦م اًمزقمٞمؿ  هق اًمّمح٦م اعمْمٛمقٟمٞم٦م وُمـ اًمقاضح ان طم٤مهل٤م طم٤مل اًمٗمت٤موى .

( يمالُم٤ًم ذم شمّمحٞمح رواي٦م السمـ هالل ُمِمٝمقرة سملم اًمٕمٔمٞمؿ اهم٤م طمسلم اًمؼموضمردي )

( ذم شم٘مرير سمحثف اًمنميػ ذم يمت٤مب اًمّمالة ال سم٠مس سمذيمره وُمٜم٤مىمِمتف : ىم٤مل ) اًمٗم٘مٝم٤مء

اًمِمٞمخ اسم٤م ضمٕمٗمر اًمٓمقد واعمحٙمل قمـ ؿمٞمخف  : )ًمٙمـ اًمذي ؾمٝمؾ اخلٓم٥م ان 359ص

يم٤من طمريرًا ومٞمٔمٝمر ان  إذاىمد اومتقا سمجقاز اًمّمالة اعمٗمٞمد وهمػممه٤م ُمـ مجٚم٦م ممـ يم٤من ُمٕم٤مسًا 

قمٛمػم  أيبهذه اًمرواي٦م يم٤من ُمٕمتٜمك هب٤م قمٜمدهؿ وقمٜمدهؿ اصقل اًمرواة اًمذي يم٤من ُمٜمٝمؿ اسمـ 

سمـ حمبقب واحلسـ سمـ قمكم سمـ ومْم٤مل وهمػمهؿ ُمـ قمٚمامء اًمٓمب٘م٦م اًمس٤مدؾم٦م  واحلسـ

٦م هبذا االقمتب٤مر ال سم٤مقمتب٤مر وم٤مالقمتب٤مر هلذه اًمرواي ورواي٤مهتؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا ذوو اجلقاُمع االوًمٞم٦م

سمٛمِم٤مهدة ومتقى  قمٛمػم ُمِمٝمقرًا سمؾ أيبُم٤م ٟم٘مؾ قمـ اسمـ اًمٖمْم٤مئري ُمـ يمقن يمت٤مب اسمـ 

ؾمٜم٤مد ٢مسم أظمرىمج٤مقم٦م ُمـ اعمٕم٤مسيـ ًمف اًمذيـ يم٤من قمٜمدهؿ اجلقاُمع االوًمٞم٦م ومٚمٕمؾ رواي٤مت 

قمٜمدهؿ ُمقضمقدة ومل شمّمؾ اًمٞمٜم٤م وُمـ هٜم٤م ئمٝمر وضمف ُم٤م اؿمتٝمر سمٞمٜمٝمؿ ُمـ يمقن  آظمر يم٤مٟم٧م

 رة اًمٗمتقائٞم٦م ضم٤مسمرة ًمْمٕمػ اًمسٜمد .اًمِمٝم

وصم٘م٤مهتؿ  أصح٤مسمٜم٤مان اًمراوي قمٜمف ُمقؾمك سمـ احلسـ وهق ُمـ اضمالء  إممهذا ُمْم٤موم٤ًم 

ويروي قمٜمف يمثػم ُمٜمٝمؿ ايْم٤ًم وىمد ُمر  األصح٤مبقمـ يمثػم ُمـ  سمـ هالل يروي أمحدوامم ان 

قمغم  يمثرة روايتف وىمٚمتٝم٤م ويستدل ُمرارًا ان ُمـ االُمقر اًمتل يٛمٙمـ ان حيرز طم٤مل اًمراوي

اًمٙمثػمة  صح٦م اًمرواي٦م وضٕمٗمٝم٤م ومرواي٦م اًمٙمٌم سمٛمجرده٤م همػم يم٤مومٞم٦م ًمرومع اًمٞمد قمـ اًم٘مرائـ
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 إذااًمداًم٦م قمغم صح٦م هذه اًمرواي٦م اًمداًم٦م قمغم طمّمقل االـمٛمئٜم٤من سمّمدور هذه اًمرواي٦م ومٞمام 

 ومٞمٝم٤م ؾمٜمدًا( . إؿمٙم٤ملمج٤مقمٝم٤م ُمقصمقىم٤ًم هب٤م ومال ٢مسم يم٤من ؾمٚمسٚم٦م اًمسٜمد

٘م٤مم شم٘مري٥م صح٦م ؾمٜمد هذه اًمرواي٦م اعمت٘مدُم٦م : ذم ُم 279وىم٤مل ذم هن٤مي٦م اًمت٘مرير ص

اًمٙمٌم ذم ُمذُمتف سمٕمد يمقٟمف ذا رواي٤مت يمثػمة ذم اسمقاب  قمدم طمجٞم٦م ُم٤م ٟم٘مٚمف إمم)ُمْم٤موم٤ًم 

 اًمٗم٘مف( .

٤معمٜمع ٟمف طمتك اًم٘م٤مئؾ سم٤معمٜمع يم٤مًم٘م٤مئؾ سم٤مجلقاز يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م : )ألن اًم٘م٤مئؾ سمأسمؾ ذيمر ايْم٤ًم 

ال شمٙمقن طمج٦م قمٜمده ذم  أظمرىوسمٕمب٤مرة  ،٤مي٘مقل سمٕمدم طمجٞمتٝم ن أاٟمام يرضمح دًمٞمٚمف قمٚمٞمٝم٤م ال 

قمغم شم٘مديره سمِمٝمرة اًم٘مقل سم٤مجلقاز  اظمب٤مر ضٕمٗمٝم٤م إممُم٘م٤مم اعمٕم٤مرض٦م ال سمدوهن٤م هذا ُمْم٤موم٤ًم 

 سملم اًم٘مدُم٤مء يم٤معمٗمٞمد واًمِمٞمخ وهمػممه٤م( .

( قمدم ُمقاضع ًمٚمٜمٔمر امهٝم٤م دقمقى ان ومتقى اًم٘مدُم٤مء قمغم ـمبؼ : ذم يمالُمف ) أىمقل 

اجلقاُمع االوًمٞم٦م ٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م اٟمف يم٤مؿمػ قمـ وضمقده٤م ذم ًمْمٕمٗم رواي٦م ضٕمٞمٗم٦م اًمسٜمد ضم٤مسمر 

اذ  -عم٤م ضم٤مز هلؿ االومت٤مء سمٛمْمٛمقهن٤م واال–ؾمٜم٤مد آظمر صحٞمح٦م سمٜمٔمرهؿ ٢مومٚمٕمٚمٝم٤م وصٚمتٝمؿ سم

( ) ًمق ال هذا ومٙمٞمػ يٗمتقن سمٛمْمٛمقن رواي٦م يٕمٚمٛمقن سمْمٕمػ ؾمٜمده٤م وم٤من ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م

 سمـ هالل . أمحدىمد سح سمْمٕمػ 

ىمريٜم٦م يم٤مؿمػ قمـ وضمقد  األصح٤مبؾ هب٤م ي٦م قمٛمواحل٤مصؾ : ان ضٕمػ اًمسٜمد ًمروا

وضمقد  أو األصح٤مبُمـ اصقل قمٔمامء  أصؾذم  شمّمححٝم٤م وهذه اًم٘مريٜم٦م هل وضمقده٤م

 ـمريؼ صحٞمح آظمر هل٤م .

وومٞمف : ان ُمدرك ومتقاه هق ٟمٗمس هذا اخلؼم اًمْمٕمٞمػ ؾمٜمدًا اذ ىمد شم٘مدم ؾم٤مسم٘م٤ًم اٟمف يٛمٙمـ 

مل يٙمـ ًمف  إذا ٤مسمٜم٤مأصحاعمبٜمك ان اخلؼم اعمروي ُمـ  ( هذاان شمٜمس٥م ًمِمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م )

ومل ينم هلذا ًمِمدة  ُمٕم٤مرض ومٝمق طمج٦م )ال خيٗمك اٟمف يٕمتؼم ان يٙمقن ؾمٚمٞمؿ اعمْمٛمقن

 وضقطمف( .
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وُمـ هٜم٤م ال يٛمٙمـ ان ٟمستٗمٞمد شمقصمٞمؼ اًمراوي سمٕمٛمؾ اًم٘مدُم٤مء سمرواي٦م ال شمقضمد ىمريٜم٦م قمغم 

 .إًمٞمف أذٟم٤مجل٤مرود واًمٜمٙمت٦م هل ُم٤م ا أيبصحتٝم٤م يمام ـمب٘مٜم٤م ذًمؽ ذم 

ره اًمسٞمد احلٙمٞمؿ ذم ُمّمب٤مح اعمٜمٝم٤مج طمقل رواي٦م قمبد اهلل سمـ ؾمٜم٤من وٟمٔمػم ُم٤م ذيمر ُم٤م ذيم

سمٕمد اصمب٤مت ان يمؾ اًمرواي٤مت اًمقاصٚم٦م ًمٜم٤م ومٝمل رواي٤مت زُم٤من  طمٞم٨م ىم٤مل )ُمد فمٚمف اًمقارف(

( سم٤مالؾمٜم٤مد اعمت٘مدم اًمِمٞمخ ) اؾمت٘م٤مُمتف : )وُمٜمف ئمٝمر طم٤مل ُمثؾ هذا اخلؼم اًمذي رواه

واًمّمدوق  سمٛمْمٛمقٟمف ُمثؾ اًمِمٞمخلماعمِمتٛمؾ قمغم مج٤مقم٦م ُمـ االقمٞم٤من وسح سم٤مًمٗمتقى 

ُمـ  إالومل يٜم٘مؾ اخلالف ومٞمف ُمـ اًم٘مدُم٤مء  أصح٤مسمٜم٤مايمثر  إمموهمػمهؿ سمؾ ٟمسبف ذم اخلالف 

ًمف ذم اظمب٤مر اآلطم٤مد ُمذه٥م ُمِمٝمقر ُمع يمقن مج٤مقم٦م ممـ رواه وقمٛمؾ سمف ممـ  اعمرشم٣م اًمذي

ثبتٝمؿ وؿمدد ذم اُمره طمٞم٨م ال يٜمبٖمل اًمري٥م ُمع ذًمؽ ذم شم سح سم٤مًمٓمٕمـ ذم اًمرضمؾ اعمذيمقر

ألظمذهؿ ًمف ُمـ يمت٤مب اعمِمٞمخ٦م  ذم اخلؼم سم٤مطمد اًمقضمٝملم اعمذيمقريـ ًمتٞمرس اًم٘مرائـ هلؿ وًمق

 وٟمحقه ُمـ اًمٙمت٥م اعمِمٝمقرة الُمتٜم٤مع ومتقاهؿ سمٛمْمٛمقٟمف سمدون ذًمؽ ُمع خم٤مًمٗمتف ًمٕمٛمقم

اًمٓمٝمقري٦م اًمذي اؾمتدًمقا سمف ذم ٟمٔمػم اعم٘م٤مم وُم٘م٤مرسمتف ًمٙمثػم ُمـ اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مئٚملم سمٕمٛمقم 

ُمـ اعمت٠مظمريـ  إالُمٓمٝمريتف وًمذا مل شمٔمٝمر اعمٜم٤مىمِم٦م ذم ؾمٜمده  قمدم أوٕمٛمؾ ٟمج٤مؾم٦م اعم٤مء اعمست

وًمٕمٜمف واهمٗمٚمقا سم٘مٞم٦م اجلٝم٤مت واهلل  هذه اًمٜمقاطمل ومتِمبثقا سمْمٕمػ اًمرضمؾ  إمماًمذيـ شمقضمٝمقا 

وُم٤م 251ص 1ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمٕم٤ممل وهق وزم اًمتقومٞمؼ واًمتسديد( )ُمّمب٤مح اعمٜمٝم٤مج ج

 .سمٕمده٤م(

٤مر ًمف ىمباًل سم٘مقًمف )ُمد فمٚمف اًمقارف( : )واًمٓمٕمقن واعم٘مّمقد سم٤مًمقضمٝملم : هق ُم٤م اؿم

ُم٤م شم٘متْمٞمف قمدم ىمبقل ُم٤م يرويف سمٕمد اٟم٘مالسمف وُمـ اعمٕمٚمقم ُمـ  اعمذيمقرة ال شمٜم٤مذم ذًمؽ سمؾ هم٤مي٦م

ُمٜمف ذم طم٤مل االؾمت٘م٤مُم٦م يمام ئمٝمر  ذم اًمرواي٤مت اًمتل سم٤ميدهيؿ قمٜمف اظمذه٤م األصح٤مبطم٤مل 

سمٕمد  ًمق ومرض حتٛمٚمٝمؿ هل٤م ُمـ اًمِمٞمخ ذم اًمٕمدة )واًمتثب٧م ُمـ صحتٝم٤م سمٕمد فمٝمقر طم٤مًمف

 اٟم٘مالسمف وًمق ًمٕمدم االـمالع قمغم طم٤مًمف سمٕمد( .
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يريده )ُمد فمٚمف اًمقارف( هق ان اخلؼم ُمٓم٤مسمؼ ًمٚمِمٝمرة سمؾ المج٤مع  وظمالص٦م ُم٤م

 اعمت٘مدُملم .

ان مج٤مقم٦م ممـ ـمٕمـ ذم اًمرضمؾ اعمذيمقر ىمد قمٛمٚمقا سمخؼمه هٜم٤م رهمؿ وضمقد  إممُمْم٤موم٤ًم 

 اًمٕمٛمؾ سمف . ايمثر ُمـ ضمٝم٦م شم٘متيض شمرك

 أواجلٝمت٤من يم٤مؿمٗمت٤من اُم٤م قمـ ان اًمرواي٦م ىمد اطمرزوا اهن٤م وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف وه٤مشم٤من 

 اسمـ حمبقب اًمذي ومٞمف اًمرواي٦م . أصؾاظمذهؿ هل٤م ُمـ ٟمٗمس 

اطمراز زُم٤من صدور اًمرواي٦م  إمموم٤مؾمد اذ ال ـمريؼ هلؿ وًمٜم٤م  األول: االطمتامل  أىمقل 

وسم٤مًمت٤مزم ومتختٍم  ُمـ ال يرى صمبقت وصم٤مىمتف طمتك ىمبؾ اٟمحراومف اٟمف همػم ٟم٤مومع قمٜمد إممُمْم٤موم٤ًم 

االصقل االصٞمٚم٦م ومٞمتحد هذا اًمبٞم٤من ُمع  ضمٝم٦م صح٦م اخلؼم قمغم هذا اًمبٞم٤من سم٤مٟمتزاقمٝم٤م ُمـ

شمٕم٤ممم وطمده هق  ( اعمت٘مدم ومػمد قمغم هذا ُم٤م يرد قمغم ذًمؽ واهللسمٞم٤من اًمسٞمد اًمؼموضمردي )

 اًمٕم٤ممل سم٤محل٘م٤مئؼ .

 :)صريق آخر لتصحقح الرواية( 

ـمري٘م٤ًم آظمر ًمتّمحٞمح ؾمٜمد اًمرواي٦م اعمزسمقرة : ( ىمد ؾمٚمؽ صمؿ ان اًمٗم٘مٞمف ُمػمزا ضمقاد )

ضٕمػ اًمسٜمد سم٠ممحد سمـ هالل ُمـ ضمٝم٦م شمٕم٤مرض شمقصمٞمؼ  ( سمٕمد ان اوضحوم٘م٤مل )

اًم٘مٛمٞملم : )وًمٙمـ ال يرض ذًمؽ  اًمٜمج٤مر وشمقصمٞمؼ اًمِمٞمخ ًمف ذم وىم٧م اؾمت٘م٤مُمتف سمتْمٕمٞمػ

اٟمف روى مجٞمع  ( ذم اًمٗمٝمرؾم٧م ُمـسم٤مقمتب٤مره٤م الن هل٤م ؾمٜمدًا آظمر قمغم ُم٤م ذيمر اًمِمٞمخ )

ت٥م طمسـ سمـ حمبقب ورواي٤مشمف سمٓمريؼ آظمر وهق صحٞمح ومراضمع( . )اٟمٔمر شمٜم٘مٞمح اعمب٤مين يم

سمٕمد ان قمؼم سمّمٗمح٦م قمبد اهلل سمـ  398ص 0( جوىم٤مل ) وُم٤م سمٕمده٤م( . 052ص1ج

جلٛمٞمع يمت٥م احلسـ سمـ حمبقب اًمراوي  ؾمٜم٤من : )واًمقضمف ذم يمقهن٤م صحٞمح٦م وم٤من ًمٚمِمٞمخ

   .قمـ قمبد اهلل سمـ ؾمٜم٤من ورواي٤مشمف ـمريؼ ُمٕمتؼم(
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سمؾ اًمٔم٤مهر ان اًمٙمت٤مب اًمذي اٟمتزقم٧م   -ويٙمٗمٞمٜم٤م االطمتامل-ومٞمف : اٟمف ُمـ اعمحتٛمؾ و

تامل ال دمدي ال يمت٤مب احلسـ سمـ حمبقب وُمع هذا االطم ُمٜمف هذه اًمرواي٦م هق يمت٤مب ؾمٕمد

 اعمح٤موًم٦م اعمذيمقرة 

بٍ ىالل ًبني حمًد بٍ احلسٍ  أمحد)تعيني احلسٍ بٍ عهي ادلتٌسظ بني :انرابع انتنبيو

 سعد بٍ عبد اهلل( أًانصفار 
 أمحدىمد شمقؾمط ذم مجٚم٦م ُمـ اعمقارد احلسـ سمـ قمكم سملم حمٛمد سمـ احلسـ اًمّمٗم٤مر وسملم 

سمـ هالل  أمحدُمـ اعمقارد سملم ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل وسملم  أظمرىذم مجٚم٦م  سمـ هالل يمام شمقؾمط

ذم شمٕمٞملم هذه اًمقاؾمٓم٦م ومال سمد ُمـ حت٘مٞمؼ احل٤مل  وىمد وىمع اخلالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء واًمرضم٤مًمٞملم

 ٤م سمٜمحق يٙمِمػ اًمٜم٘م٤مب قمـ وضمٝمٝم٤م .ومٞمٝم

وذم ؾمبٞمؾ حت٘مٞمؼ ذًمؽ قمغم اًمقضمف االيمٛمؾ ال سمد ُمـ اضمراء سمٕمض االطمّم٤مئٞم٤مت 

 يمٛم٘مدُم٦م ًمبٞم٤من اًمرأي اعمخت٤مر ذم ذًمؽ . واًم٘مٞم٤مم سمبٕمض االقمامل االؾمت٘مرائٞم٦م

: ًمٜمبلم اوالً هذه االطمّم٤مئٞم٤مت صمؿ ٟمبلم االطمتامالت اعمٓمروطم٦م ُمع سمٞم٤من وضمف  وم٢مذن

 :ُمٜمٝم٤م وُمٜمف ٟمستٛمد اًمٕمقن واًمتقومٞمؼ ذم يمؾ رء االؿمٙم٤مل ذم اًمٗم٤مؾمد

 )مشايخ الصػار ادسؿون باسم احلسن بن عيل(

 .(211احلسـ سمـ قمكم  سمـ قمبد اهلل سمـ اعمٖمػمة )اًمبّم٤مئر ص-1

 .(92احلسـ سمـ قمكم سمـ اًمٜمٕمامن )اًمبّم٤مئر ص-3

 .(513احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين )اًمبّم٤مئر ص-2

 .(385احلسـ سمـ قمكم سمـ ومْم٤مل )اًمبّم٤مئر ص-0

 .(111احلسـ سمـ قمكم سمـ ُمٕم٤موي٦م )اًمبّم٤مئر ص-5

 .(257احلسـ سمـ قمكم اًمرسؾمقين )اًمبّم٤مئر ص-6
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 10احلسـ سمـ قمكم )احلج٤مل( ذيمر هذا حم٘مؼ اًمٙمت٤مب ذم ُم٘مدُم٦م اًمبّم٤مئر ص-7

  .اًمّمٗم٤مر سمف وال يتسع زم اًمقىم٧م ًمٚمت٠ميمد طمٞم٨م ومرس احلج٤مل اًمذي هق ؿمٞمخ

 احلسـ سمـ قمكم سمـ قمثامن .-8

 وهق اؿمتب٤مه . 10ّم٤مئر صذيمره ذم ُم٘مدُم٦م اًمب

 وىمد اىمتٍمٟم٤م قمغم ذيمر ُمقضع واطمد اظمتّم٤مرًا .

 )ُمِم٤ميخ ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل اعمسٛمقن سم٤مؾمؿ احلسـ سمـ قمكم(

 .(222احلسـ سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ اعمٖمػمة )يمامل اًمديـ ص-1

 .(170احلسـ سمـ قمكم اًمٙمقذم )يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات ص-3

 : هذا قملم ؾم٤مسم٘مف . أىمقل 

 .(522ص 0اًمٜمٕمامن )اًمٗم٘مٞمف جاحلسـ سمـ قمكم سمـ -2

 .(222احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين )يمامل اًمديـ ص-0

 .(009ص 1احلسـ سمـ قمكم سمـ ومْم٤مل )اًمتٝمذي٥م ج-5

 .(136ص 1احلسـ سمـ قمكم سمـ اسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد )االؾمتبّم٤مر ج-6

 ومل يقصمؼ .

سم٤محلسلم سمـ قمكم سمـ ُمٝمزي٤مر  األؾم٤مٟمٞمداحلسـ سمـ قمكم سمـ ُمٝمزي٤مر وىمد يٕمؼم قمٜمف ذم -7

 .(262ص 3اًمزي٤مرات وشمٗمسػم اًم٘مٛمل )اًمتٝمذي٥م ج ُمـ رضم٤مل يم٤مُمؾوهق 

 .(198ص 1احلسـ سمـ قمكم اًمديٜمقري )قمٚمؾ اًمنمائع ج-8

 احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين . إمموهق شمّمحٞمػ قمـ اًمزيتقين ومٞمٕمقد 

 (273ص 1احلسـ سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر )رضم٤مل اًمٙمٌم ج-9

 وىمد اظمتٍمٟم٤م قمغم ذيمر ُمقضع واطمد اظمتّم٤مرًا .
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 -قمغم ٟمسخ٦م-يْم٤ًم قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر احلٛمػمي قمـ احلسـ سمـ قمكم قمـ زيمري٤م وروى ا

( و روى حمٛمد سمـ حيٞمك قمـ احلسـ سمـ قمكم قمـ يقٟمس سمـ يٕم٘مقب 80)اُم٤مزم اعمٗمٞمد ص

 (.212ص 0)اًمٙم٤مذم ج

 بن هالل ادسؿون باسم احلسن بن عيل( أمحد)الرواة عن 

  .احلسـ سمـ ومْم٤مل وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم ذم هذا-1

قمكم اًمزيتقين . وروى قمٜمف ُمتقؾمٓم٤ًم سمٞمٜمف وسملم ؾمٕمد وهمػم ُمتقؾمط احلسـ سمـ -3

 . 188ًمِمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م )ىمده( ص واًمث٤مين ُمـ ىمبٞمؾ ُم٤م ذم اًمٗمٝمرؾم٧م

 )الرواة ادتوسطون بني سعد وابن هالل ممن يسؿى باسم احلسن بن عيل(

 . 222واالول ُمـ ىمبٞمؾ ُم٤م ذم يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات ص

سمـ هالل  أمحدُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر قمـ ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل قمـ احلسـ سمـ قمكم سمـ -2

 ( .273ص 1)رضم٤مل اًمٙمٌم ج

 ذم هذا اعمقضع . إالومل ٟمٕمثر قمغم راو هبذا االؾمؿ 

سمـ  أمحدىمت٤مدة قمـ  أيبؾمٕمد سمـ قمبد اهلل قمـ احلسـ سمـ قمكم اًمديٜمقري وحمٛمد سمـ -0

 ( وهق شمّمحٞمػ قمـ اًمزيتقين يمام شم٘مدم .198ص  1هالل )قمٚمؾ اًمنمائع ج

 بن هالل( أمحدن )رواية احلسن بن فضال ع

سمـ هالل ممتٜمٕم٦م وم٤من  أمحدوهٚم٦م ان رواي٦م احلسـ سمـ ومْم٤مل قمـ  ألولان اًمذي يبدو 

وشمقذم ؾمٜم٦م  ـه181سمـ هالل ؾمٜم٦م  أمحدسمٞمٜمام وًمد  ـه331 أو 330اسمـ ومْم٤مل ىمد شمقذم ؾمٜم٦م 

سمـ هالل قمـ احلسـ سمـ ومْم٤مل ُمـ ىمبٞمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم  أمحدرواي٦م  إممهذا ُمْم٤موم٤ًم  ـه367

قمغم  378واًمبّم٤مئر ص 313واالظمتّم٤مص ص 358ب٦م اًمٜمٕمامين صوهمٞم 19اًمتقطمٞمد ص

 اطمتامل .
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سمـ هالل  أمحدمل ٟمٕمثر ومٞمٝم٤م قمغم رواي٦م ًمٚمحسـ سمـ ومْم٤مل قمـ  األؾم٤مٟمٞمدواذا الطمٔمٜم٤م 

 اخلرائ٩م واجلرائح . قمغم رواي٦م واطمدة ذم يمت٤مب إال

 )اختالف كسخة البصائر ادعتؿدة يف اخلرائج عن بؼقة الـسخ(

ُم٤م ًمٗمٔمف : )وقمـ اًمّمٗم٤مر قمـ  837ص 3ف اخلرائ٩م واجلرائح جىم٤مل اًمراوٟمدي ذم يمت٤مسم

قمٛمػم قمـ طمٗمص سمـ اًمبخؽمي  أيبسمـ هالل قمـ اسمـ  أمحدقمـ  احلسـ سمـ قمكم سمـ ومْم٤مل

اٟم٤م ُم٧م  إذا( : ×اهلل قمٚمٞمف وآًمف( ىم٤مل ًمٕمكم ) ( :ان رؾمقل اهلل )صغم×ضمٕمٗمر ) أسمقىم٤مل 

ًمٜمل ٠مٚمسٜمل وؾمسمٛمج٤مُمٕمل واضم وم٤مؾمتؼ ؾمبع ىمرب ُمـ سمئر همرس صمؿ همسٚمٜمل ويمٗمٜمل وظمذ

( ×ىم٤مل قمكم ) اظمؼمشمؽ سمف  إالقمـ رء  ًمٜملشمس٠مقمام ؿمئ٧م واطمٗمظ قمٜمل وايمت٥م وم٤مٟمؽ ال 

 يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م( . إمموم٤مظمؼمين سمام هق يم٤مئـ 

اًمّم٤مدق  اإلُم٤ممُم٤م ي٘م٤مرب ضمزًا ُمٜمٝم٤م سمسٜمد ُم٘م٤مرب قمـ  810ص 3وىمد روى ج

)×(.  

 -واًمبّم٤مئر اًمذي اظمتٍم ًمسٕمد االؿمٕمري- 112وىمد ٟم٘مؾ ذم خمتٍم اًمبّم٤مئر ص

ان ومٞمف )احلسـ سمـ قمكم )اًمزيتقين( سمـ ومْم٤مل(  إالاخلرائ٩م  هذه اًمرواي٦م يمام هق ُمقضمقد ذم

وهذه اًمرواي٦م همػم ُمقضمقدة ذم اًمبّم٤مئر اعمٓمبقع  ويقضمد شمِم٤مسمف ومٞمام ىمبؾ وسمٕمد هذه اًمرواي٦م .

ذم  )×(الُمػم اعم١مُمٜملم  (|( اطم٤مدي٨م طمقل وصٞم٦م اًمٜمبل )11قمٚماًم اٟمف )ىمده( ىمد ذيمر )

 ُمـ اجلزء اًمس٤مدس( . 6اًمب٤مب ) 213عمقت )اٟمٔمر اًمبّم٤مئر صان يسئٚمف سمٕمد ا

ٟمٕمؿ ُمْمٛمقهن٤م همػم همري٥م قمـ شمٚمؽ االطم٤مدي٨م سمؾ هق ُمقضمقد ومٞمٝم٤م وًمق ُمقزقم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م 

 أمحد: )طمدصمٜم٤م احلسـ سمـ قمكم قمـ  6ٟمٕمؿ يقضمد ُم٤م هق ىمري٥م ُمٜمٝم٤م ومٗمل اعمّمدر اعمت٘مدم ح .

( : ىم٤مل ىم٤مل ×هلل )قمبد ا أيبقمٛمػم قمـ طمٗمص سمـ اًمبخؽمي قمـ  أيبسمـ هالل قمـ اسمـ 

ٖمسٚمٜمل ويمٗمٜمل وطمٜمٓمٜمل صمؿ اىمٕمدين اٟم٤م ُم٧م وم إذا( : ×اعم١مُمٜملم ) ُمػم( أل|رؾمقل اهلل )

 )×(اًمب٤مىمر  اإلُم٤مموال يقضمد ذم اًمبّم٤مئر ذم هذا اعمقضقع رواي٦م قمـ  ًمٜمل وايمت٥م( .٠موؾم
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 ُمّمدر آظمر ؾمقى اعمّمدر اعمت٘مدم وخمتٍم اًمبّم٤مئر . أيومل ٟمٕمثر قمغم هذه اًمرواي٦م ذم 

( ذم اخلرائ٩م واجلرائح ُمـ يمت٤مب سمّم٤مئر وم٤مًمٔم٤مهر ان ٟمسخ٦م اًمراوٟمدي )وقمٚمٞمف : 

اًمدرضم٤مت ٟمسخ٦م خمتٚمٗم٦م قمـ اًمٜمسخ٦م اًمقاصٚم٦م اًمٞمٜم٤م واًمٜمسخ٦م اًمتل يٜم٘مؾ قمٜمٝم٤م ص٤مطم٥م 

همػمه٤م .واًمٔم٤مهر اهن٤م همػم ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ  أو ( وال ادري هؾ هل ٟمٗمس ٟمسختٜم٤ماًمبح٤مر )

 واًمبّم٤مئر ذم اعمقضع اعمت٘مدم .يمت٤مب آظمر ًمٚمّمٗم٤مر يمام ي١ميده اعم٘م٤مرٟم٦م سملم اخلرائ٩م 

 وسمٕمد هذا ومٝمؾ هبذا شمثب٧م رواي٦م اسمـ ومْم٤مل قمـ اسمـ هالل ؟

( ومٝمؾ اًمراوٟمدي طمٞمٜمام واجلقاب : ان هذا يٕمتٛمد قمغم ىمْمٞم٦م شمرشمبط سم٤مًمراوٟمدي )

يتٍمف ومٞمٝم٤م سمٕمض اًمتٍمف ؟ ومٛمثالً ص٤مطم٥م اًمبح٤مر  أو يٜم٘مٚمٝم٤م سمٚمٗمٔمٝم٤م األؾم٤مٟمٞمديٜم٘مؾ 

(ال يٜم٘مٚمٝم٤م سمٚمٗمٔمٝم٤م واٟمام يتٍم )ؽ اًم٘م٤مرئ ذم سمٕمض ذًم ف ومٞمٝم٤م وىمد يقضح

 .االؿمتب٤مه٤مت

اعمٝمتٛملم سمؽممج٦م اًمراوٟمدي )ىمده( وسمتح٘مٞمؼ يمتبف وًمٞمس ًمديٜم٤م  إمموهذه اًم٘مْمٞم٦م ُمقيمقًم٦م 

 اجل٤مٟم٥م . اـمالع واؾمع ذم هذا

وم٤مذا ومرض اٟمف يتٍمف ومٞمٝم٤م ومٜم٘مقل ال يبٕمد اٟمف ىمد طمّمؾ ًمديف اؿمتب٤مه واهلل شمٕم٤ممم هق 

 اًمٕم٤ممل .

 بن هالل( أمحدقفا الصػار عن احلسن بن عيل عن )ادواضع التي روى ف

  .187اًمبّم٤مئر ص-1

 .307اًمبّم٤مئر ص-3

 .212اًمبّم٤مئر ص-2

 .281اًمبّم٤مئر ص-0

 .085اًمبّم٤مئر ص-5

 .331ص 0اًمتٝمذي٥م ج-6
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 . 157ص 8اًمتٝمذي٥م ج-7

 )ادواضع التي روى فقفا سعد عن احلسن بن عيل عن ابن هالل(

 .191ص 1اًمتٝمذي٥م ج-1

 .331ص 1اًمتٝمذي٥م ج-3

 .331ص 1اًمتٝمذي٥م ج-2

 .207ص 1اًمتٝمذي٥م ج-0

 . 76ص 2اًمتٝمذي٥م ج-5

 بن هالل( أمحد)مواضع رواية الصػار عن احلسن بن عيل عن غر 

 وُم٤م قمثرٟم٤م قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م :

 .(30قمـ اًمٕمب٤مس سمـ قم٤مُمر )اًمبّم٤مئر ص-1

 .(111قمـ اسمراهٞمؿ قمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن )ص-3

 .(385اًمّمب٤مح )ص أيبقمـ -2

 .(211ومْم٤مل )ص قمـ احلسـ سمـ قمكم سمـ-0

 .(228قمـ قمٜمبس٦م قمـ اسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ محران )ص-5

هق احلسلم سمـ ؾمٞمػ واًمث٤مين هق  األول( ويم٤من 280قمـ احلسلم واٟمس )ص-6

 اٟمس سمـ حمرز .

 .(061قمـ ص٤مًمح سمـ ؾمٝمؾ )ص-7

وومٞمف ان اًمقاؾمٓم٦م سملم احلسـ سمـ قمكم اًمذي هق ؿمٞمخ اًمّمٗم٤مر وسملم ص٤مًمح سمـ ؾمٝمؾ 

 حمذووم٦م . )×(اهلل  قمبد أيب أصح٤مباًمذي هق ُمـ 

 . 521قمـ قمبٞمس سمـ هِم٤مم ص-8
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واحلسـ سمـ قمكم ذم هذه اعمقارد ُمردد سملم احلسـ سمـ قمكم اًمٙمقذم ذم سمٕمض اعمقارد 

 االظمرى . وسملم همػمه ذم

ويروي اًمّمٗم٤مر سمقاؾمٓم٦م احلسـ سمـ قمكم قمـ اسمـ هالل يمام قمروم٧م وىمد يروي قمٜمف 

 ف ُمـ ذًمؽ ُمقرد واطمد .ىمد يروي قمٜمف سمقاؾمٓمتلم واًمذي قمثرٟم٤م قمٚمٞم سمقاؾمٓم٦م همػمه و

 بن هالل( أمحد)مواضع رواية سعد عن احلسن بن عيل عن غر 

 وُم٤م قمثرٟم٤م قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م :

ؾمٕمد قمـ احلسـ سمـ قمكم قمـ قمبد اهلل سمـ اعمٖمػمة قمـ  56ص 1االؾمتبّم٤مر ج-1

 اًم٘مّمب٤مين . اًمٕمب٤مس سمـ قم٤مُمر

داوود  أيبؾمٕمد قمـ احلسـ سمـ قمكم قمـ قمبد اهلل سمـ اعمٖمػمة قمـ  91ص 3ج-3

 سؽمق .اعم

ؾمٕمد قمـ احلسـ سمـ قمكم قمـ قمبد اهلل سمـ اعمٖمػمة قمـ  211ص 0اًمتٝمذي٥م ج-2

 قمبٞمس سمـ هِم٤مم .

ؾمٕمد قمـ احلسـ سمـ قمكم قمـ قمبد اهلل سمـ اعمٖمػمة قمـ احلسـ  10ص 6اعمٕمجؿ ج-0

 سمـ ُمقؾمك .

 ؾمٕمد قمـ احلسـ سمـ قمكم قمـ اًمٕمب٤مس سمـ ُمٕمروف . 185ص 3االؾمتبّم٤مر ج-5

 ـ قمكم قمـ احلسلم سمـ ؾمٞمػ سمـ قمٛمػمة .ؾمٕمد قمـ احلسـ سم 91ص 2اًمتٝمذي٥م ج-6

واعم٘مّمقد سمف ذم هذه اعمقارد هق احلسـ سمـ قمكم اًمٙمقذم وان اطمتٛمؾ طمّمقل 

ًمرواي٦م احلسـ سمـ قمكم اًمٙمقذم قمـ -سمٕمْمٝم٤م  أويمٚمٝم٤م  األومماالرسمٕم٦م  اًمتّمحٞمػ ذم اعمقارد

 .قمـ واهلل شمٕم٤ممم هق اًمٕم٤ممل وطمده سم٤محل٘م٤مئؼ  إممصحٗم٧م  وان )سمـ( -قمبد اهلل سمـ اعمٖمػمة

 )مواضع رواية الصػار عن احلسن بن عيل الؽويف(

 وُم٤م قمثرٟم٤م قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م :
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،  381، ص 360، ص 350، ص 318، ص 170:يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات : ص 13 -1

 .وُمقضع آظمر 518، ص 091، ص 291، ص 399،ص 390ص

 . 261: اخلّم٤مل ص 12

 . 389ص 1، ج 161ص 1: اًمٕمٚمؾ ج 15 - 10

 . 336: ُمٕم٤مين االظمب٤مر ص 16

 173ص 3، ج 91ص 3، ج 56ص 1: االؾمتبّم٤مر : ج 31 - 19 - 18 - 17

 0، ج 361ص 0، ج 51ص 1: اًمتٝمذي٥م ج 35 - 30 - 32 - 33 -.  185ص 3،ج

 . 211ص 5، ج 86ص 5، ج 211ص

( ذم اًمٗمٝمرؾم٧م ان يماًل ُمـ ؾمٕمد واحلٛمػمي يروي٤من قمـ احلسـ سمـ وذيمر اًمِمٞمخ )

 (167احلج٤مل يمت٤مب احلج٤مل )اًمٗمٝمرؾم٧م ص قمكم اًمٙمقذم قمـ

 )مواضع رواية الصػار يف البصائر عن احلسن بن عيل الؽويف(

 .131اًمبّم٤مئر ص-1

 .321ص-3

 .211ص-2

 .281ص-0

 . 017ص-5

 بن هالل( أمحدالصػار وبني  أو)تعقني احلسن بن عيل ادتوسط بني سعد 

( اعمٕمجؿ وضمدٟم٤م قمدة اؿمخ٤مص ُمسٛملم هبذا االؾمؿ وم٘مد سمدأ ) إممرضمٕمٜم٤م  إذا

 6ج 2102واٟمتٝمك سم٤محلسـ سمـ قمكم اهلٛمداين سمرىمؿ  9ص 6ج3921سم٤محلسـ سمـ قمكم سمرىمؿ 

 . 83ص
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وسمٕمض ه١مالء صم٘م٤مت وسمٕمْمٝمؿ ضٕم٤مف وسمٕمْمٕمؿ مل يقصمؼ ومل جيرح ومالسمد ُمـ شمٕمٞملم 

 سمـ هالل . أمحدقمكم اعمتقؾمط سملم ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل وسملم  اعم٘مّمقد سم٤محلسـ سمـ

ؾمط سملم وىمد وضمدٟم٤م ان احلسـ سمـ قمكم يمام شمقؾمط سملم ؾمٕمد واسمـ هالل يمذًمؽ شمق

اًمّمٗم٤مر واسمـ هالل وؾمٞمٔمٝمر سمٕمقٟمف شمٕم٤ممم ان اعم٘مّمقد ومٞمٝمام واطمد . وًمٜمتٙمٚمؿ اوالً ذم 

 ( .احلسـ سمـ قمكم اًمذي هق ؿمٞمخ ؾمٕمد)

وذم ؾمبٞمؾ حت٘مٞمؼ احلؼ ٟم٘مقل ان اًمقاؾمٓم٦م سملم ؾمٕمد واسمـ هالل السمد وان يٙمقن اطمد 

عم٘مّمقد خترج مجٞمع االؾمامء اًمتل ًمٞمس٧م عمِم٤ميخ ؾمٕمد . وًمٙمـ ُمـ ا ُمِم٤ميخ ؾمٕمد وسمذًمؽ

 ُمـ سملم ه١مالء ؟ واجلقاب اٟمف يقضمد سمدوًا قمدة اطمتامالت :

احلسـ سمـ قمكم سمـ ُمٝمزي٤مر . وهذا ضٕمٞمػ ًمٕمدم ؿمٝمرة هذا اًمرضمؾ يمام اٟمف ال -1

 سمـ هالل . أمحد شمقضمد ًمف رواي٦م قمـ

وان يم٤مٟم٧م ًمف رواي٦م قمـ  ألٟمفاحلسـ سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر . وهذا ضٕمٞمػ -3

 ذم هذا اعمقضع . إالسمؾ مل يٕمثر ًمف قمغم ذيمر همػم ُمِمٝمقر  اٟمف إالاسمـ هالل 

٤ًم ضم٤مء ذم ُمّمب٤مح اعمٜمٝم٤مج احلسـ سمـ قمكم سمـ اسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد . وهذا ضٕمٞمػ ايْم-2

: )هذا ورسمام يٜم٤مىمش ذم اًمسٜمد ايْم٤ًم سم٤من احلسـ سمـ قمكم اًمذي وىمع سملم ؾمٕمد 253ص 1ج

اسمراهٞمؿ  ُمردد سملم مج٤مقم٦م  سمٕمْمٝمؿ جمٝمقل يم٤محلسـ سمـ قمكم سمـ سمـ قمبد اهلل واسمـ هالل

ان ىم٤مل  إممسحي٤ًم ذم مجٚم٦م اعمسٛملم هبذا االؾمؿ ...  اهلٛمداين ًمرواي٦م ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل قمٜمف

سمٕمٞمد ضمدًا سمٕمد امه٤مًمف ذم يمت٥م اًمرضم٤مل وىمٚم٦م  )ُمد فمٚمف اًمقارف( ويٜمدومع سم٤من ارادة اهلٛمداين

االـمالق وال ؾمٞمام ُمع قمدم  رواي٦م ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل قمٜمف سمٜمحق ال يٜم٤مؾم٥م ارادشمف ًمف قمٜمد

 قت روايتف قمـ اسمـ هالل سمؾ ىمد ال يٜم٤مؾم٥م ذًمؽ رواي٦م ضمده اسمراهٞمؿ قمٜمف( .صمب

 اٟمف احلسـ سمـ قمكم سمـ ومْم٤مل .-0
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سمٕمد  أي-: )وطمٞمٜمئذ  30ص 2( ذم اؾمت٘مّم٤مء االقمتب٤مر جىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد )

 .اسمـ ومْم٤مل(شمٕمٞملم احلسـ سمـ قمكم وان يم٤من ذم اًمٔم٤مهر اٟمف  إممطم٤مضم٦م  ال -ضٕمػ اسمـ هالل

صدد شمٕمٞملم احلسـ سمـ قمكم اعمتقؾمط سملم اسمـ هالل  ذم 116ص 0( جوىم٤مل )

 : )واحلسـ سمـ قمكم يم٠مٟمف سمـ ومْم٤مل( . -ال سمٞمٜمف وسملم ؾمٕمد يمس٤مسم٘مف- وسملم اًمّمٗم٤مر

 )تـاقض يف بعض كؾامت صاحب استؼصاء االعتبار(

ذًمؽ ُمـ ضمٝم٦م ان ؾمٕمد  315ص 1ذًمؽ وان اؾمتبٕمد ذم ج إمم( اعمٞمؾ ومٞمٔمٝمر ُمٜمف )

 اًمقؿم٤مء سمقاؾمٓم٦م . يروي قمٜمف وقمـ

قمكم اًمراوي  ىم٤مل )ىمده( : )واحلسـ سمـ 58ص 3( ذًمؽ ذم جوهٙمذا اؾمتبٕمد )

)ؾمٚمٛمف اهلل( ذم ومقائده قمغم اًمٙمت٤مب ُم٤م هذا ًمٗمٔمف : ىمٞمؾ هق اسمـ قمٜمف ذيمر ؿمٞمخٜم٤م اعمح٘مؼ

سمـ حمٛمد وحمٛمد  أمحدؾمٕمد يمتبف ورواي٤مشمف سمقاؾمٓم٦م  ومْم٤مل وومٞمف ٟمٔمر وم٤من اسمـ ومْم٤مل يروي

 ( قمغم ذًمؽ .) ومؼ اؾمت٤مذهسمـ احلسلم وسمٜم٤من سمـ حمٛمد وٟمحقهؿ( صمؿ وا

: )هذا هق اًمّمقاب ووم٤مىم٤ًم عم٤م ذم اًمتٝمذي٥م ذم  9ص 7( جوىم٤مل اعمح٘مؼ اًمداُم٤مد )

احلسلم ُمّمٖمرًا يمام رسمام يقضمد ذم سمٕمض اًمٜمسخ وُم٤م يزقمؿ ان احلسـ سمـ  اسمقاب اًمزي٤مدات ال

همػم ُمتزن سمٛمٞمزان االؾمت٘م٤مُم٦م اصاًل وم٤من ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل  قمكم هذا هق اسمـ ومْم٤مل اًمتٞمٛمكم

 أوروايتف قمٜمف سمتقؾمٞمط واؾمٓم٦م يم٤ممحد سمـ حمٛمد  ُمت٠مظمر اًمٓمب٘م٦م قمـ احلسـ سمـ ومْم٤مل واٟمام

ُمـ يٙمقن ذم ـمب٘متف وم٘مد  أوسمـ احلسلم  حمٛمد أوقمبد اهلل  أيبسمـ  أمحد أواظمٞمف سمٜم٤من سمـ حمٛمد 

صمٚمثامئ٦م واحلسـ ُمت٘مدم ذم ـمب٘م٦م  شمقذم احلسـ ذم ارسمع وقمنميـ وُم٤مئتلم وؾمٕمد ذم اطمدى و

 سمـ هالل وهق ىمد قم٤مذ )يمذا( سمٕمده ؾمٜم٦م شمسع وُم٤مئتلم( . أمحداًمرواي٦م قمغم 

( ردًا قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم ـمٝم٤مرة ؿمٞمخٜم٤م االقمٔمؿ وذم شمٜم٘مٞمح ُمب٤مين اًمٕمروة عمػمزا ضمقاد )

(رواي٦م ؾمٕمد قمـ احلسـ سمـ قمكم سمـ ومْم٤مل وان يم٤من ممٙمٜم٤ًم سمؾ واىمٕم٤ًم ُمتٕمددًا يمام  ( : )ان

هذه اًمرواي٦م احلسـ سمـ قمكم سمـ ومْم٤مل  ان يمقٟمف ذم إالاًمرواي٤مت  جيد ذًمؽ اعمتتبع ذم اؾمٜم٤مد
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طمسـ سمـ قمكم سمـ ُمٝمزي٤مر ممـ صمب٧م رواي٦م  أواحلسلم سمـ قمكم سمـ اًمٜمٕمامن  أودون اًمٙمقذم 

 ؾمٕمد قمٜمٝمؿ ومٚمٞمس ذم اًمبلم ُم٤م يدل قمٚمٞمف( .

: )واُم٤م ُم٤م ذم اعمٕمتؼم وـمٝم٤مرة ؿمٞمخٜم٤م االقمٔمؿ وقمـ  253ص 1وذم ُمّمب٤مح اعمٜمٝم٤مج ج

ـ ومْم٤مل اعمقصمؼ واًمّمحٞمح ومبٕمٞمد ضمدًا ال يٜم٤مؾم٥م ُمـ اٟمف اسم -:وهق يمذًمؽ أىمقل -اًمتٜم٘مٞمح 

هلل يروي قمـ اسمـ ومْم٤مل سمقاؾمٓمتلم يمام اٟمف مل يٕمٝمد رواي٦م ا ـمب٘م٤مت اًمرواة الن ؾمٕمد سمـ قمبد

 سمـ هالل( . أمحداسمـ ومْم٤مل قمـ 

( واًمِمٞمخ حمٛمد ( واًمٗم٤مضؾ اعم٘مداد )ومتٚمخص : اٟمف ىمد ومرس اعمح٘مؼ احلكم )

(واًمِمٞمخ االقمٔمؿ ) (ومرس يمؾ ه١مالء احل ) سـ سمـ قمكم سم٤مسمـ ومْم٤مل و يم٠مّن ُمستٜمدهؿ

ومٞمف وصمبقت ارادشمف قمٜمد االـمالق ُمٜمف ذم سمٕمض اعمقارد  ؿمٝمرشمف ويمثرة اؾمتٕمامل هذا اًمٚمٗمظ 

اًمٓمب٘م٦م خمتٚمٗم٦م واال يم٤من اظمتالف اًمٓمب٘م٦م ىمريٜم٦م  همػم ان هذه يمٚمٝم٤م اٟمام دمدي ذم ُم٤م ًمق مل شمٙمـ

واطمدة يٜمٕمدم شم٠مصمػم اظمتالف ذم طم٤مًم٦م  ص٤محل٦م ًمالقمتامد قمٚمٞمٝم٤م قمغم اٟمف ًمٞمس هق اعم٘مّمقد ٟمٕمؿ

ُمت٠مظمر اًمٓمب٘م٦م همػم اٟمف  يم٤من اًمس٤مُمع قم٤معم٤ًم سم٠مٟمف ىمد روى قمٜمف ُمـ هق إذااًمٓمب٘م٦م وذًمؽ ومٞمام 

اسمـ  قم٤مدة ال يقضمد هٙمذا قمٚمؿ وُمع قمدم وضمقده وم٤مظمتالف اًمٓمب٘م٦م ُم٤مٟمع ُمـ احلٛمؾ قمغم

ومْم٤مل ومْم٤مل وان ومرض روايتف قمـ اسمـ هالل وسم٤مًمت٤مزم ومال هيٛمٜم٤م حت٘مٞمؼ احل٤مل ذم رواي٦م اسمـ 

ُم٤م ضم٤مء ذم اخلرائ٩م  إمميمام ىمد ي٘م٤مل سمذًمؽ اؾمتٜم٤مدًا -اسمـ هالل .ومحتك ًمق ىمٚمٜم٤م سمذًمؽ  قمـ

ومٝمذا ال ي١مصمر ؿمٞمئ٤ًم ُمع اُمٙم٤من ان - 112ذم خمتٍم اًمبّم٤مئر ص وُم٤م 837ص 3واجلرائح ج

( يمام ىمد ي٘م٤مل سم٤مٟمف ىمد اضمتٝمد ذم شمٗمسػم احلسـ سمـ ) ي٘م٤مل ان ذًمؽ اضمتٝم٤مد ُمـ اًمراوٟمدي

اضمتٝمد ذم شمٗمسػمه سم٤مًمزيتقين ذم اخلرائ٩م  212ص هالل ذم اًمبّم٤مئر قمكم اًمراوي قمـ اسمـ

 . 018ص 3ج
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هذا واُم٤م االؿمٙم٤مل قمغم ذًمؽ سم٤من ؾمٕمدًا يروي قمـ اسمـ ومْم٤مل سمقاؾمٓم٦م وال يروي قمٜمف 

اٟمف ُمع  إال( وان يم٤من هم٤مًمب٤ًم يروي قمٜمف سمقاؾمٓم٦م ومٝمق همػم صحٞمح اذ هق ) سمال واؾمٓم٦م

 .قاردواؾمٓم٦م ايْم٤ًم ذم سمٕمض اعم ذًمؽ ىمد روى قمٜمف سمال

 ومٔمٝمر ان هذا اًمتٗمسػم همػم صحٞمح .

 3( ذم االؾمت٘مّم٤مء جاٟمف احلسـ سمـ قمكم سمـ اًمٜمٕمامن . ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد )-5

( : )ٟمٕمؿ حيتٛمؾ اًمزيتقين االؿمٕمري اذ يروي قمٜمف حمٛمد سمـ ؿمٞمخف ) ٟم٘ماًل قمـ 58ص

واحلسـ سمـ قمكم سمـ اًمٜمٕمامن اذ روى قمٜمف اًمّمٗم٤مر وهمػم ذًمؽ  حيٞمك وهق ذم ُمرشمب٦م ؾمٕمد

 .واالُمر يمام ىم٤مل( اٟمتٝمك

 : 315ص 1( ج( ذم ُمقضع آظمر ُمـ يمت٤مسمف )وىم٤مل )

)واحلسـ سمـ قمكم حيتٛمؾ ان يٙمقن اسمـ اًمٜمٕمامن الن اًمراوي قمٜمف ذم اًمٜمج٤مر اًمّمٗم٤مر 

 ُمرشمب٦م ؾمٕمد وهذا االطمتامل ال يٗمٞمد اجلزم اًمذي يٕمقل قمٚمٞمف( . وهق ذم

)واًمّمحٞمح ان :  9ص 7( جوممـ اظمت٤مر هذا االطمتامل ايْم٤ًم اعمح٘مؼ اًمداُم٤مد )

احلسـ سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ اًمٜمٕمامن االقمٚمؿ يروي قمٜمف ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل  هذا اًمرضمؾ هق

( ذم ُمسٜمدة اًمٗم٘مٞمف وهق ُمـ ـمب٘م٦م ُمـ يروي قمـ ذيمره اًمّمدوق ) وىمد اظمذت ذًمؽ مم٤م

سمذًمؽ ىم٤مل حيتٛمؾ ان يٙمقن هق اًمزيتقين االؿمٕمري اذ يروي  سمـ هالل وُمـ مل ئمٗمر  أمحد

اسمـ اًمٜمٕمامن اذ روى قمٜمف اًمّمٗم٤مر صمؿ  أوُمرشمب٦م ؾمٕمد  سمـ حيٞمك وهق ذم دأمحقمٜمف حمٛمد سمـ 

 شم٠مُمؾ ومٞمف ومٚمٞمتدسمر( .

 ( عم٤م شم٘مدم ذم االؾمت٘مّم٤مء .وًمٕمٚمف يِمػم )

ومٔمٝمر : ان ُمٚمخص اًمدًمٞمؾ هق اٟمف ىمد روى قمـ احلسـ سمـ قمكم سمـ اًمٜمٕمامن ُمـ هق ذم 

سمٕمد ومرض وم٘مد  سمؾ ٟمٗمس ؾمٕمد . وال خيٗمك ان اًمتٛمسؽ سم٤مالول اٟمام حيت٤مج ًمف ـمب٘م٦م ؾمٕمد
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قمغم رواي٦م ؾمٕمد قمـ احلسـ سمـ قمكم سمـ اًمٜمٕمامن ال ُمٕمٜمك ًمٚمرضمقع  اًمث٤مين واال ومٛمع احلّمقل

 قمٜمف يمام هق واضح . رواي٦م ُمـ هق ذم ـمب٘متف إمم

هق احلسـ  أووُمـ اًمقاضح ايْم٤ًم اٟمف ًمٞمس ُمـ اعمٝمؿ حت٘مٞمؼ ان احلسـ سمـ قمكم هق هذا 

 سمٞمٜمٝمام ًمقصم٤مىمتٝمام ُمٕم٤ًم . ُمراألسمـ قمبد اهلل سمـ اعمٖمػمة ًمق ومرض دوران  سمـ قمكم

واعمرضمح ألطمدمه٤م قمغم اآلظمر سمٕمد شمٙم٤موم١ممه٤م ذم رواي٦م ؾمٕمد قمٜمٝمام وذم قمدم روايتٝمام 

 إممسمٙمثرة رواي٦م ؾمٕمد قمٜمف سم٤مًم٘مٞم٤مس  أوهالل يٜمحٍم سمِمٝمرة اطمدمه٤م قمغم اآلظمر  قمـ اسمـ 

ُمـ  ومرض اًمتٙم٤موم١م ُمـ هذه اجلٝم٦م ايْم٤ًم ومٞمتٕملم االمج٤مل .وىمد ي٘م٤مل سم٤من اًمٙمٗم٦م اآلظمر . وان

 اٟمف اؿمٝمر . هذه اجلٝم٦م ذم ص٤مًمح احلسـ سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ اعمٖمػمة ُمـ ضمٝم٦م

 اٟمف احلسـ سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ اعمٖمػمة .-6

: )احلسـ ذم سمٕمض اًمٜمسخ  89ص 2( ذم يمِمػ االرسار جىم٤مل اًمسٞمد اجلزائري )

ـ قمبد اهلل احلسـ سمـ قمكم سم أوذم سمٕمض آظمر وهق اُم٤م اًمزيتقين االؿمٕمري اعمجٝمقل  واحلسلم

 وهق االىمرب( . سمـ اعمٖمػمة

: )سمؾ االىمرب يمقٟمف اطمد رضمٚملم : احلسـ سمـ قمكم  253ص 1وذم ُمّمب٤مح اعمٜمٝم٤مج ج

اًمث٘م٦م واحلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين اعمستٗم٤مد شمقصمٞم٘مف ُمـ يمقٟمف ُمـ رضم٤مل يم٤مُمؾ اًمزي٤مرة  سمـ اعمٖمػمة

يتٝمام ُمٕم٤ًم قمـ اسمـ همػم واطمد ُمـ االضمالء قمٜمف ًمرواي٦م ؾمٕمد قمٜمٝمام مجٞمٕم٤ًم وروا ُم١ميدًا سمرواي٦م

اىمرب سمٚمح٤مظ شمٙمرر ذًمؽ ومٞمف سمؾ شمٙمرر رواي٦م ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل قمـ اسمـ  هالل وًمٕمؾ اًمث٤مين

ُمع يمقٟمف اؿمٕمري٤ًم يمسٕمد سمـ قمبد اهلل اعمٜم٤مؾم٥م الرادشمف ًمف قمٜمد  هالل سمقاؾمٓمتف وال ؾمٞمام

يم٤مف ذم اٟمجب٤مر احلدي٨م ًمق ومرض ضٕمػ ؾمٜمده ُمـ هذه  األصح٤مباـمالىمف قمغم ان قمٛمؾ 

 اجلٝم٦م( .

وًمق - أمحد: يمؾ ُمٜمٝمام ُمـ ُمِم٤ميخ ؾمٕمد وم٤مذا ومرض ان يماًل ُمٜمٝمام يروي٤من قمـ  قلأىم 

يٕمٚمؿ سم٠مٟمف ال يروي يمت٤مسم٤ًم  أويروي يمت٤مسم٤ًم وسمـ اعمٖمػمة ال يٕمٚمؿ سم٤مٟمف يروي يمت٤مسم٤ًم  يم٤من اًمزيتقين 
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راضمع  ألٟمفوم٤من هذا راضمع ًمالظمتالف سمٙمثرة واًم٘مٚم٦م اًمذي ال جيدي  واٟمام روى قمٜمف رواي٦م

ومٙمؾ اًمقضمقه اعمذيمقرة  -االهمٚم٥م اًمتل ال اؾم٤مس هل٤م سم٤مألقمؿٙمقك يٚمحؼ ىم٤مقمدة ان اعمِم إمم

 اًمٔمـ همػم احلج٦م . إالال شمٗمٞمد  هن٤مألًمت٘مديؿ اًمزيتقين ال دمدي 

سم٤مًمٕمٙمس واٟمف يٜمبٖمل ان حيٛمؾ اًمٚمٗمظ قمغم احلسـ سمـ قمكم سمـ قمبد  األُمرسمؾ ىمد ي٘م٤مل ان 

ؾمت٘مرسمف اًمسٞمد اجلزائري ُمـ ضمٝم٦م ان ُمرضمح اًمِمٝمرة ذم يمٗمف وًمٕمٚمف ُمـ هٜم٤م ا اهلل سمـ اعمٖمػمة 

(. ) 

هذا وًمٙمـ واىمع احل٤مل ًمٞمس يمذًمؽ وم٤مٟم٤م مل ٟمٕمثر قمغم رواي٦م ًمٚمحسـ سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل 

سمـ هالل وقمغم هذا ومٝمٜم٤مك ظمّمقصٞم٦م ًمٚمحسـ سمـ قمكم اًمزيتقين همػم  أمحد سمـ اعمٖمػمة قمـ

ىمد روى قمـ اسمـ هالل دون اًمث٤مين سمؾ  األولاًمٙمقذم وهل ان  ُمقضمقدة ذم احلسـ سمـ قمكم

 ىمد روى قمٜمف يمت٤مسم٤ًم .

وقمغم هذا وم٘مد يرضمح ان اعم٘مّمقد سم٤محلسـ سمـ قمكم هق اًمزيتقين وُمـ هٜم٤م ي٘مقى 

 االطمتامل االظمػم وهق :

 اٟمف احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين .-7

و وضمٝمف اٟمف ُمـ صٖمري٤مت ىم٤مقمدة شمٕمٞملم اعمِمؽمك سم٘مريٜم٦م اًمراوي واعمروي قمٜمف اًمتل ال 

 قمٚمٞمف . إالشمٜمٓمبؼ 

ٝمرة ذم يمٗم٦م احلسـ سمـ قمكم اًمٙمقذم ًمٙمقٟمف اؿمٝمر ُمـ وىمد يِمٙمؾ قمغم ذًمؽ سم٤من اًمِم

ان رواي٤مشمف قمٜمف ايمثر سمحٙمؿ اٟمف يروي قمٜمف يمت٤مسم٤ًم وسم٤مًمت٤مزم  إمماًمزيتقين ُمْم٤موم٤ًم  احلسـ سمـ قمكم 

اًم٘مريٜم٦م اعمٕمٞمٜم٦م عم٘مّمقده ُمـ احلسـ سمـ قمكم ضم٤مز ًمف ان يتٙمؾ ذم  (وم٤مذا طمذف ؾمٕمد )

ان روايتف قمٜمف ايمثر ومل جيز ًمف ان  أوسمـ قمكم اًمٙمقذم  شمٕمٞمٞمٜمف قمغم ان اعمِمٝمقر هق احلسـ

ًمٚمٛمخ٤مـم٥م وهق ان اًمراوي قمـ اسمـ هالل  يٕمتٛمد ذم شمقضٞمح ُم٘مّمقدة قمغم رء جمٝمقل

 .قمٜمف ُمنموـم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ هق اًمزيتقين وم٘مط ان االقمتامد قمغم ىمريٜم٦م اًمراوي واعمروي 
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سم٘مٞم٦م اعمقارد اًمتل يروي ومٞمٝم٤م ؾمٕمد قمـ احلسـ سمـ قمكم  إممرضمٕمٜم٤م  إذاوي١ميد ذًمؽ اٟمف 

 هق احلسـ سمـ قمكم اًمٙمقذم ال همػم . ٤م ان اعم٘مّمقدوضمدٟم

 هذا هم٤مي٦م ُم٤م ي٘م٤مل ذم شم٘مري٥م ان اعم٘مّمقد هق احلسـ سمـ قمكم اًمٙمقذم .

يم٤من روى  إذاومٜم٘مقل :  ويٛمٙمـ ان يٓمرح هذا اًمتس٤مؤل سمٜمحق قم٤مم وال خيتص سم٤معم٘م٤مم 

( 1)ب ومرضٜم٤م ان )ب( ُمردد سملم ُمٕمٜمٞملم : اطمدمه٤م إذا)أ( قمـ )ب( و )ب( قمـ )ج( ومٝمٜم٤م 

( واضمد ًم٘مريٜم٦م اًمِمٝمرة وًمٙمٜمف يروي قمٜمف 3واضمد ًم٘مريٜم٦م اًمراوي واعمروي قمٜمف واآلظمر )ب

وم٘مد  إذاواُم٤م -ال يروي قمٜمف )أ( وًمٙمٜمف يروي هق قمـ )ج(  أوال يروي هق قمـ )ج(  )أ( و

 . -ظم٤مرج قمـ حمؾ اًمٙمالم يمٚمت٤م اخلّمٚمتلم ومٝمق

 ٤مسم٤ًم ُمثاًل .يروي قمٜمف يمت أو( يروي رواي٦م واطمدة قمـ )ج( ُمثاًل 1ؾمقاء ومرض ان )ب

وهٜم٤م شم٤مرة يٗمؽمض ان سم٘مٞم٦م ُمقارد رواي٦م )أ( قمـ )ب( يٙمقن اعم٘مّمقد ُمـ )ب( ومٞمٝم٤م 

 ال ؟ أوىمد جيٕمٚمف ىمريٜم٦م قمغم شمٕمٞملم اعم٘مّمقد  ( ُمثالً مم٤م3هق )ب

سمٕمدم  -و ًمق ٟمتٞمج٦م اًمتتبع-طمّمؾ االـمٛمئٜم٤من  إذاويٜمبٖمل ان جيٕمؾ حمؾ اًمٙمالم هق ومٞمام 

الـمٛمئٜم٤من سمؾ اوم٤مد اًمٔمـ اًمِمديد وم٘مد ي٘م٤مل اٟمف ال اصمر مل يٗمد ا إذا)ج( واُم٤م  ( قمـ3رواي٦م )ب

 ًمف .

واجلقاب : اًمٔم٤مهر ان ىمريٜم٦م اًمراوي واعمروي قمٜمف اىمقى ُمـ اًمِمٝمرة وسم٤مًمت٤مزم ومٗمل ُمثؾ 

( رواي٤مت ىمٚمٞمٚم٦م قمـ )ج( ُمثاًل سمؾ 1( وان يم٤من ل)ب1اًمٙمالم طمج٦م ذم )ب اعم٘م٤مم يٙمقن 

ب)ب( ذم سم٘مٞم٦م اعمقارد هل قمٜمف سمؾ وان صمب٧م ان اعم٘مّمقد  وان يم٤مٟم٧م ًمف رواي٦م واطمدة

 ( .3)ب

ومٝمٜم٤م ٟم٘مقل : ان احلسـ سمـ قمكم طمج٦م ذم احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين ال احلسـ سمـ قمكم 

احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين يروي قمـ اسمـ هالل سمؾ يروي قمٜمف يمت٤مسم٤ًم سمٞمٜمام مل ٟمٕمثر  اًمٙمقذم الن

ـ سمـ سمـ هالل وان يم٤من هق اؿمٝمر ُمـ احلس أمحدسمـ قمكم اًمٙمقذم قمـ  قمغم رواي٦م ًمٚمحسـ
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اعم٘مّمقد ذم سم٘مٞم٦م اعمقارد ُمـ احلسـ سمـ قمكم هق احلسـ سمـ قمكم  قمكم اًمزيتقين سمؾ وان يم٤من

 اًمٙمقذم .

 واُم٤م ُم٤م اومٞمد ذم اًمبٞم٤من اعمت٘مدم ومػمد قمٚمٞمف :

اٟمف يبتٜمل قمغم ان احل٤مذف عم٤م يٕملم اعم٘مّمقد سم٤محلسـ سمـ قمكم هق اًمراوي قمٜمف اقمٜمل -1

 ـ سمٕمد ؾمٕمد ذم ؾمٚمسٚم٦م اًمسٜمد .ؾمٕمدًا ذم ُم٘م٤مُمٜم٤م وًمٞمس سمٛمٕمٚمقم اذ ًمٕمؾ احل٤مذف ُم

 ويرده ان دقمقى االسمتٜم٤مء قمغم ذًمؽ اول اًمٙمالم .

اٟمف ال يرض ضمٝم٤مًم٦م ان اًمراوي قمـ اسمـ هالل هق احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين ويٙمٗمل -3

اٟمف ىمد ضمرت قم٤مدة اًمرواة واعمحدصملم قمغم االقمتامد قمغم ىمريٜم٦م اًمراوي  وضقح يمؼمى

 عمِمؽمك .اعم٘مّمقد ُمـ االؾمؿ ا واعمروي قمٜمف ذم شمٗمٝمٞمؿ 

ان ُم٤م ذيمر ًمق شمؿ الىمت٣م قمدم صح٦م ارادة ظمالف ُمـ هق اعمِمٝمقر واحل٤مل ان -2

اًمقضقح سمٛمٙم٤من وُمـ هذا اًم٘مبٞمؾ ؿمٞمخ اًمّمٗم٤مر احلسـ سمـ قمكم وم٤مٟمف ًمٞمس  وىمقع ذًمؽ ُمـ

: ال يٕمتؼم وضقح اٟمحّم٤مر اًمراوي قمـ اسمـ هالل  وم٢مذن ضمزُم٤مً  اعم٘مّمقد سمف ؿمٞمخ٤ًم واطمداً 

وان يم٤من جمٝمقالً ٟمٕمؿ ىمد ي٘م٤مل طمٞم٨م اٟمف ُمـ  هذا يّمحسم٤محلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين سمؾ ان 

 اًم٘مرائـ اًمٜمٔمري٦م ومٞمٙمقن سمٛمٜمزًم٦م اًم٘مريٜم٦م اعمٜمٗمّمٚم٦م ال اعمتّمٚم٦م .

ومتحّمؾ ُمـ يمؾ هذا ان ىمريٜم٦م اًمراوي واعمروي قمٜمف شم٘متيض شمٗمسػم احلسـ سمـ قمكم 

اعمتقؾمط سملم ؾمٕمد واسمـ هالل سم٤محلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين ال احلسـ سمـ قمكم اًمٙمقذم وان يم٤من 

 هق اعم٘مّمقد ذم سم٘مٞم٦م اعمقارد ُمـ احلسـ سمـ قمكم . ؿمٝمر سمؾ وان يم٤من ا

وٟمٗمس اًمٙمالم جيري ذم احلسـ سمـ قمكم اعمتقؾمط سملم اًمّمٗم٤مر واسمـ هالل وسم٤مًمت٤مزم 

 هٜم٤مك ايْم٤ًم هق احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين ال همػم. ومٞمٙمقن اعم٘مّمقد

:  281( ًمٚمحسـ سمـ قمكم اًمقارد ذم اًمبّم٤مئر صوي١ميد ذًمؽ شمٗمسػم اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد )

سمـ هالل ...( سم٤محلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين ذم االظمتّم٤مص  أمحدسمـ قمكم قمـ  )طمدصمٜم٤م احلسـ
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سمـ هالل ...( وٟمٔمػم ذًمؽ شمٗمسػم ص٤مطم٥م  أمحدقمكم اًمزيتقين قمـ  : )احلسـ سمـ 217ص

سم٤محلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين ذم  212اخلرائ٩م واجلرائح احلسـ سمـ قمكم اًمقارد ذم اًمبّم٤مئر ص

 . 810ص 3اخلرائ٩م واجلرائح ج

ؾمٕمد  أوومتٚمخص : ان اعم٘مّمقد سم٤محلسـ سمـ قمكم اعمتقؾمط سملم اسمـ هالل وسملم اًمّمٗم٤مر 

سمـ قمكم اًمزيتقين ال احلسـ سمـ قمكم اًمٙمقذم اًمذي هق احلسـ سمـ قمكم سمـ قمبد اهلل  هق احلسـ

 سمـ اعمٖمػمة وال همػمه .

 وسم٤مًمت٤مزم  ومتبتٜمل وصم٤مىم٦م احلسـ سمـ قمكم قمغم وصم٤مىم٦م احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين و اضمقد ُم٤م

( ىمد طمٙمؿ سمٕمدم اًمّمح٦م ذم رواي٦م وىمع ذم يٛمٙمـ ان حيت٩م سمف ًمقصم٤مىمتف هق ان اًمٙمٌم )

قمكم اًمزيتقين واىمتٍم ذم شمٕمٚمٞمؾ ذًمؽ قمغم ضمٝم٤مًم٦م اسمـ اهلروي وهذا فم٤مهر  ؾمٜمده٤م احلسـ سمـ

ؾمقاه . وسم٤مًمت٤مزم ومٞمٛمٙمـ احلٙمؿ سمقصم٤مىمتف سمٜم٤مءًا قمغم ان احلج٦م جمرد شمقصمٞمؼ  ذم قمدم ضمٝم٤مًم٦م ُمـ

 ُمٜمف واهلل شمٕم٤ممم هق اًمٕم٤ممل . احل٤مصؾاًمث٘م٦م ال االـمٛمئٜم٤من 

 )احلسٍ بٍ عهي انزيتٌَي(: اخلايس انتنبيو
حمٛمد ًمف يمت٤مب  أسمق: )احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين االؿمٕمري  61( صىم٤مل اًمٜمج٤مر )

 سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك قمـ اسمٞمف قمـ احلسـ سمـ قمكم سمٙمت٤مسمف( أمحدٟمقادر اظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمكم قمـ 

سمـ هالل  أمحدحلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين وهمػمه قمـ )... قمـ ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل قمـ ا-1

 ( .222...()يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات ص

 سم٤مظمتالف همػم ُمرض ذم اًمسٜمد . 03( ذم ُمزاره صو رواه٤م اعمٗمٞمد )

ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل قمـ احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين وقمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر احلٛمػمي قمـ -3

 .(029اًمٕمؼمشم٤مئل )همٞمب٦م اًمٓمقد ص سمـ هالل أمحد

 أيبسمـ  أمحدؾمٕمد سمـ قمبد اهلل قمـ احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين وحمٛمد سمـ  )... طمدصمٜم٤م-2

 .(306ص )×(سمـ هالل ...( )قمٞمقن اظمب٤مر اًمرض٤م  أمحدىمت٤مدة قمـ 
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 أيبسمـ  أمحد)... طمدصمٜم٤م ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل قمـ احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين وحمٛمد سمـ -0

 .(222سمـ هالل ...( )يمامل اًمديـ ص أمحدىمت٤مدة قمـ 

قمبد اهلل قمـ احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين قمـ ه٤مرون سمـ ُمسٚمؿ ...(  )... قمـ ؾمٕمد سمـ-5

 .(211ص )يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات

)ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل قمـ احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين قمـ اًمزهري اًمٙمقذم ...( )اًمٖمٞمب٦م -6

 .(163ًمٚمٓمقد ص

حمٛمد  أيبظمٚمػ اًم٘مٛمل قمـ احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين قمـ  أيبؾمٕمد سمـ قمبد اهلل سمـ -7

قمٛمرو اًمٙمٌم اسمـ  أسمقاخلٓم٤مب ... ىم٤مل  أيبقمـ حمٛمد سمـ احلسـ سمـ اهلروي  اًم٘م٤مؾمؿ سمـ

طمدي٨م همػم صحٞمح ُمع ُم٤م ىمد روي ذم يقٟمس سمـ ـمبٞم٤من )االظمتٞم٤مر  اهلروي جمٝمقل وهذا

 .(658ص 3ج

)طمدصمٜم٤م احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين قمـ اسمراهٞمؿ سمـ ُمٝمزي٤مر وؾمٝمؾ سمـ هرُمزان ...( -8

 .(512)اًمبّم٤مئر ص

احلٛمػمي ىم٤مل طمدصمٜم٤م احلسـ سمـ قمكم قمـ اسمـ هالل  )...طمدصمٜم٤م قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر-9

 .(323...( )يمامل اًمديـ ص

قمـ ؾمٝمؾ سمـ هرُمزان  أي)... طمدصمٜم٤م اسمـ سمٓم٦م قمـ احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين قمٜمف( -11

 . 102( ص( وٟمٔمػمه ذم ومٝمرؾم٧م اًمِمٞمخ اًمٓمقد )185ص )رضم٤مل اًمٜمج٤مر

 أيـ هالل قمٜمف( سم أمحد)... قمـ اسمـ اًمقًمٞمد قمـ احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين قمـ -11

 (188( صاهلل اهل٤مؿمٛمل )ومٝمرؾم٧م اًمِمٞمخ اًمٓمقد ) قمـ قمٞمسك سمـ قمبد

سمـ هالل ...(  أمحد)ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل قمـ احلسلم سمـ قمكم اًمزيتقين قمـ -13

 ( .08)اًمتٝمذي٥م ص

 ( .217سمـ هالل ...( )االظمتّم٤مص ص أمحداحلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين قمـ -12
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سمـ هالل  أمحد)طمدصمٜم٤م احلسـ سمـ قمكم قمـ :  281و روى هذه اًمرواي٦م ذم اًمبّم٤مئر ص

. )... 

سمـ هالل قمـ  أمحدىمت٤مدة قمـ  أيبسمـ  أمحد)احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين وحمٛمد سمـ -10

 حمبقب ...( . احلسـ سمـ

سمـ هالل ...( اخلرائ٩م واجلرائح  أمحد)وروي قمـ احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين قمـ -15

 810ص 3ج

سمـ هالل  أمحدحلسـ سمـ قمكم قمـ : )طمدصمٜم٤م ا 212و رواه ذم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ص

. )... 

: )حمٛمد سمـ حيٞمك قمـ  151ص 0و ًمٕمؾ ُمـ رواي٤مشمف ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٙم٤مذم ج :أىمقل 

اًمديٜمقري قمـ حمٛمد سمـ قمٞمسك ...( وم٤مٟمف ىمد وىمع شمّمحٞمػ اًمزيتقين  احلسـ سمـ قمكم

 سم٤مًمديٜمقري ذم همػم هذا اعمقضع .

 390ص 17وج 182ص 13و ًمٕمؾ ُمٜمف ُم٤م ذم اعمستدرك ج

 ومتٚمخص :

ٟمف ىمد روى قمـ احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين : يمؾ ُمـ حمٛمد سمـ حيٞمك اًمٕمٓم٤مر وؾمٕمد إ-1

 واًمّمٗم٤مر واحلٛمػمي و حمٛمد سمـ احلسـ سمـ اًمقًمٞمد واسمـ سمٓم٦م . سمـ قمبد اهلل

 ( ُمقردًا .12ٟمف ىمد روى ؾمٕمد سمـ قمبد اهلل قمـ احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين ذم )إ-3

 امٟمٞم٦م ُمقارد .ٟمف ىمد روى اًمّمٗم٤مر قمـ احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين ذم صمإ-2

 ال ؟ أوصمؿ اٟمف هؾ احلسـ سمـ قمكم اًمزيتقين يقضمد دًمٞمؾ قمغم وصم٤مىمتف 

ىمد حيت٩م قمغم وصم٤مىمتف سم٤مٟمف ُمـ رضم٤مل يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات سمٜم٤مءًا قمغم وصم٤مىم٦م يمؾ ُمـ ضم٤مء ومٞمف 

( وىمد حيت٩م قمغم ذًمؽ سمرواي٦م ُمـ ُمِم٤ميخ ص٤مطم٥م يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات ) وًمق مل يٙمـ

ًا وًمٕمؾ اضمدر ُم٤م يٛمٙمـ اًمتٛمسؽ سمف هق ان ُم١ميد إاليّمٚمح  االضمالء قمٜمف وًمٙمـ هذا ال
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رواي٦م طمٙمؿ سمٕمدم صحتٝم٤م واىمتٍم ذم ىمدطمف  ىمد ىمدح ذم ؾمٜمد -ومٞمام شم٘مدم-( اًمٙمٌم )

سم٘مٞم٦م رضم٤مل اًمسٜمد وي١ميده ان سم٘مٞم٦م رضم٤مل  قمغم ضمٝم٤مًم٦م اسمـ اهلروي وهذا فم٤مهر ذم قمدم ضمٝم٤مًم٦م

ٜم٤مءًا قمغم ان ( ىمد وصم٘مف ومب) : يٛمٙمٜمٜم٤م ان ٟم٘مقل ان اًمٙمٌم وم٢مذناًمسٜمد يمٚمٝمؿ ُمـ االضمالء 

 شمٕم٤ممم هق اًمٕم٤ممل . احلج٦م جمرد شمقصمٞمؼ اًمث٘م٦م ال االـمٛمئٜم٤من احل٤مصؾ ُمٜمف ومٞمٙمقن صم٘م٦م واهلل

/  38وًمٞمٙمـ هذا آظمر ُم٤م ىمّمدٟم٤م ايراده وىمد وىمع اًمٗمراغ ُمـ ذًمؽ ذم ًمٞمٚم٦م االرسمٕم٤مء / 

ُمـ اهلجرة اًمٜمبقي٦م اعمب٤مريم٦م ذم اًمب٘مٕم٦م اعم٘مدؾم٦م احلٞمدري٦م قمغم  1025رضم٥م االص٥م/

 وحتٞم٦م . ػ ؾمالمُمنمومٝم٤م اًمػ اًم

طم٘مر ؾ ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ ذم اًمٜمجػ االذف األىمد ؾمقد هذه اًمّمح٤مئػ سمٞمٛمٜم٤مه اًمداصمرة اىم

قمز اًمديـ )ؾمٚمٛمف اهلل شمٕم٤ممم( سمـ اعم٘مدس اًمِمٞمخ قمبد اعمٝمدي )ـم٤مب صمراه(  طمٞمدر سمـ احل٤مج

( سمـ اعمح٘مؼ اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ اًمِمٞمخ ُمػمزا حمٛمد طمسلم ) (سمـ اًمِمٞمخ قمكم )

اًمٕمٔمٞمؿ ؿمٞمخ حمٛمد اسمراهٞمؿ اًمٙمرسم٤مد االصٗمٝم٤مين اًمِمٝمػم  ٞمخ( سمـ اًمِمُمٝمدي )

 ذم روض٤مت اجلٜم٤مت( . سمّم٤مطم٥م االؿم٤مرات )اؾمٙمٜمف اهلل شمٕم٤ممم

 اًمٚمٝمؿ اطمنمين واي٤مهؿ ومجٞمع اعم١مُمٜملم ُمع ؾم٤مداهتؿ وُمقاًمٞمٝمؿ اًمٓم٤مهريـ .
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